
 

Protokoll styremøte  

         18. desember 2019 

      
Til stede fra:    

Styre:   Erling Gresseth, , Mari Østbye, Per Øyvin Sola, Per Ivar Laumann,  
Kristian  Hovde, Mari Østbye 

  Nestleder meddelte forfall dagen før styremøte, og det var for sent å 
 innkalle varamedlem.  1. varamedlem går inn som fast 
styremedlem. 

Adm:    Oddbjørn Flataker. 
 
Møtested:   Senter for Avl og Bioteknologi, Storhamargata 44,2317 Hamar  
 
Styreleder ønsker velkommen, vi har mange store vanskelige saker i dag. Målet å være ferdig 
i dag. I morgen skal vi på besøk på Staur. Felles middag er kl.19 
 
Sak 119-2019. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Under eventuelt bar det meld inn slike saker. 

1. Søknad om støtte til ammeku kurs i TYR Møre og Romsdal 
2. Møte med Charolais og møte med Nortura 

Sak 120 -2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. november 2019 
Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 26. november    godkjennes og underskrives av de som var tilstede.  

Sak 121-2019 Orienteringssaker 

Sak 121 a Orientering fra møter vi har deltatt i. 
Sak 121 b Rapport fra det organiserte avlsarbeidet  
Sak 121 c Orientering fra informasjon 
Sak 121 d Orientering fra FOU 
Sak 121 e Orientering fra organisasjon 
 
Vedtak: 
Styret tar orienteringen i sak 121a,121 b ,121c,121e og 121 d til etterretning 



Sak 122 -2019 Regnskap per november   2019 
 
Med saksdokumentene var det lagt ved overesikt med kommentarer for regnskapet per 
november 2019. Målet er fortsatt at vi skal ende med et årsresulat for 2019 i henhold til 
budsjett. 
 
Vedtak. 
Styret tar orientering om regnskapet per november til etteretning  
 
Sak 123-2019 Evaluering av messer og arrangement TYR har deltatt på. 
Prioriteringer for 2020 
 
Styret hadde en gjennomgang knyttet til evalueringen messene som TYR har deltatt på i 2019 
som gjelder:  

- 29.-30. juni:  Landbruksmessa i Balsfjord  
- 24.-27. juli:  Gladmatfestivalen i Stavanger  
- 30. aug - 1. sept.: Dyregod-dagane i Gjemnes 
- 30. aug – 1. sept: Horva – Nordnorsk landbruksutstilling i Sandnessjøen 
- 12.-16. sept.: Dyrskun i Seljord  
- 20.-22. sept: Midt i Matfatet på Hamar  
- 1.-3. nov.:  Agrovisjon i Stavanger 
- 27.-28. nov: Storfe 2019, Clarion Hotel og Congress, Gardermoen 

 
TYR sin deltakelse er etter tidligere vedtak i styret. 
Administrasjonen har anbefalt at vi skal i 2020 prioritere Dyrskun, men skal være tilstede 
med stand på alle de andre messene. 
Etter en gjennomgang  av rapporten gjorde styre slik vedtak knyttet til messer i 2020 
 
Vedtak: 
Styrets tar evalueringen til etterretning ber om de største messene prioriteres i 2020.  
TYR sentralt tar ikke lenger et koordinere rolle knyttet til auksjoner i forbindelse med messer i 
2020.   

Sak 124 -2019 Justering av priser og tjenester som TYR yter. 
 
TYR som er ansvarlig for blant annet stambokføring har ikke endret prisene siden 2014. 
Bakgrunn for det har vært at vi har årlig fått økte inntekter slik at det ikke har vært nødvendig 
med prisjusteringer. 

Med bortfall av budsjettert inntekt knyttet til seminsalget for 2020 som en konsekvens av ny 
avtale med Geno er det nødvendig med prisjustering på utvikling i KPI. 

Vedtak: 
Styret vedtar justering i priser av salg av tjenester med KPI beregnet ut fra når sist prisene ble 
justert. Justeringer oppad til hele 5 kroner. Ny priser gjelder fra 1. januar 2020 
 



Sak 125 -2019 Tilbakebetalingsordninger til medlemmer /raselag knyttet til 
fenotypetesten for kjøttfe – Behov for justeringer. 

Viser til sak 106a-2019 der vi styret justerte prisene for semin 2020. 

Som grunnlag for budsjettet 2020 vil tilbakebetalingsordninger/ bonuser til medlemmer og 
rase lag. Styret hadde en grundig diskusjon knyttet til 

- Seminbonus raselag 
- Seminoksebonus oppdretter. 
- Eliteoksebonus til oppdretter gjenbruk av semindoser reinrasedyr egen rase. 
- Bonuser og ordninger for aktive avlsbesetninger. 

Vedtak av endringer dagens ordninger. 
 Seminbonus raselag: 
Det gis kun bonus med kr 7 og vekstbonus med kr 25 på norske og importerte doser brukt på 
ammeku til raser med nasjonalt avlsprogram. 
Det gis ingen bonuser for X elle Y semin til raselag med nasjonalt avlsprogram for bruk på 
melkeku. Slik bonus gis kun på X doser brukt på ammeku. 
For raser uten nasjonalt avlsprogram gis det kun bonus med kr 40 på importerte doser brukt på 
ammeku. 
Grunnlag for beregningene hentes ut fra salgstall hos Geno, knyttet opp mot registeringer i 
husdyr- registret. 
 

Seminoksebonus 
Det gis ingen seminoksebonus til oppdretter som får uttatt okse til semin. 
 
Bonuser til Aktive avlsbesetninger 
De gis ingen rabatt for stambok hunndyr. 
Satser knyttet til oppmøte i forbindelse med kåring dekkes i sin helhet av oppdretter. 
 
Alle endringer gjelder fra 1. januar 2020. 
Raselagene informeres så snart som mulig på nyåret  
 
Sak 126 -2019 Testavgiften for fenotypetesten 2020-2021 justering av satser – 
auksjonssalær etc. 

Testavgiften som belastet oppdrettet ble sist regulert i 2013. KPI veksten har fra 2013 til 
2019 vært på 17,8 % som skulle tilsi en økning fra dagens nivå på 12500 til kr 14725,- 

I samme periode har gjennomsnitt auksjonspriser for solgt på okseauksjonen økt fra kr 
49650 til kr 83430. 

Styre hadde en grundig diskusjon om økninger i testavgiften og gjorde slikt vedtak 

Vedtak 

Vedtak.  



Testavgiften økes til 13000.- og at ytterligere økning vurderes i prosessen fram til endelig 
budsjett vedtas på styremøte den 23. januar  
. 
Sak 127 -2019 Organisering av regionlag / fylkeslag som en konsekvens av 
regionreformen- Dagens løsninger – mulige endringer. 

Som en konsekvens av regionreformen så blir noen av de fylkene vi har i dag innlemmet i 
større regioner. TYR sine fylkeslag er organisert etter gammel fylkesinndeling med unntak av 
TYR Innland, TYR Trøndelag, TYR Sørlandet og TYR Hålogaland. 

Fra medlemsundersøkelsen som vi hadde tidligere i år kom det fram synspunkter fra våre 
medlemmer at de savnet større aktivitet i sitt geografiske nærområde.  

Bondelaget er og i samme prosess der de ser på sin organisering i fylkeslag som en 
konsekvens av regionformen. Norsvin som og har fylkeslag har vurdert sin organisering og 
de vil f.eks. ikke ha et fylkeslag i Innlandet, men beholde region Oppland og Hedmark som 2 
lag.  De vurdere og organiseringen mer ut ifra medlemsantall enn rent geografiske områder. 

TYR har tidligere signalisert at vi bør se på dagens organisering i fylkeslagene for eventuelt 
f.eks. vurdere TYR kontakter i mindre geografiske områder enn dagens fylke. 

Administrasjonen fremmet slik forslag til styret: 

 

 
For å finne den rette formen for TYR ønsker vi å nedsette ei arbeidsgruppe bestående 
av følgende personer: 

• 1 styrerepresentanter 
• 2 fylkesledere (èn fra et regionlag og èn fra et fylkeslag) 
• 2 ungdomsrepresentanter ( fra region eller fylkeslag) TYR oppfordrer 

region- og fylkeslag om å velge ungdomsrepresentant i sitt styret til 
våren. 

• 1 representant fra administrasjonen (sekretær) 
Arbeidsgruppa må nedsettes i løpet av januar 2020 med mål om å gi en innstilling til 
styret innen juni 2020.  

 
Forslag til arbeidsgruppas mandat: 

o Vurdere organisasjonen slik den er i dag med fylkes- og regionlag, og 
om dette er en egnet form også i framtida 

o Vurdere andre aktuelle organisasjonsmodeller 
o Vurdere hvilken organisasjonsmodell som får medlemmene til å føle 

størst tilknytning til TYR 
o Vurdere hvilke tiltak som kan gjøre TYR enda mer attraktiv, slik at flere 

tillitsvalgte velger å gjøre en innsats i organisasjonen  



o Vurdere tiltak som kan gi et aktivt og engasjert tillitsvalgtapparat også i 
framtida 

 
Med bakgrunn i forslag til arbeidsgruppe og mandat fattet styret slik forslag: 
Vedtak:  
Styret slutter seg til administrasjonens forslag til å nedsette en arbeidsgruppe for å se 
på den framtidige organiseringen av region- og fylkeslag.  2 ungdomsrepresentanter 
strykes. 
Geografisk spredning er viktig. Nestleder i styret deltar i arbeidsgruppen 

Sak 128 -2019 Forslag til tiltak for det kommende jordbruksoppgjøret - 
Prioriteringer og prosess fram til styremøte jan 2019 

Økonomiutvalget har hatt flere møter knyttet til forslag til tiltak for oppgjøret 2020-2021. Som 
en konsekvens av reduserte netto utbetalingspriser på kjøtt ble revidert forslag behandlet i 
Økonomiutvalget 13. desember er det endelige forslaget er slik oppsummert _ 

Jordbruksforhandlingene   

2020/2021 og     

FORSLAG TIL TILTAK FRA TYR   

 

 

 
HOVEDKRAV  

Tiltak 1.   

Økt bruk av beite og grovfôrressurser i norsk 
storfekjøttproduksjon   
For å stimulere til økt beitebruk foreslår TYR å innføre et målrettet til tak for økt bruk av beite, 
Ku med kalv på beite, i tillegg til dagens beitetilskuddsordninger 
Norsk storfekjøttproduksjon må ha sin basis i å utnytte norske gras- og beiteressurser.  
AK-tilskudd og beitetilskudd er viktig stimuli til å opprettholde disse ressursene. 
Arealets produksjonsgrunnlag må i større grad legges til grunn for utbetaling av tilskudd. 
I dag er det store arealer som kunne blitt utnyttet bedre som beiteareal i alle soner, i tillegg til 
grovfôrarealet på fulldyrket mark. 



Et slikt målrettet tiltak vil og være et stimuli for å øke storfekjøttproduksjonen på norske 
ressurser. Økt beitebruk er også et godt klimatiltak. Det gis ikke slikt tilskudd for beite på 
fulldyrket areal. 

TYRs forslag til tiltak: 

Beitetilskudd ku med kalv: kr 1000 per ku/kalv  

 

Dagens ordning for beregning av AK-tilskudd gjennomgås og endres slik at AK-tilskudd 
utbetales i forhold til arealets produksjonsgrunnlag 

 

 

Beitetilskudd innmark ingen endring forutsatt innføre beitetilskudd ku med kalv på beite  

 

Utmarksbeitetilskudd ingen økning forutsatt innføre beitetilskudd ku med kalv på beite  

For å stimulere til økt beitebruk innføres nytt beitetilskudd for ku med kalv på beite, som et 
målrettet tiltak for økt bruk av uutnyttet norske ressurser som økt beitebruk er, 

 

Vedlegg: 

 Forslag til Innretning av nytt tilskudd – ku med kalv på beite 

Tiltak 2.  

Driftstilskudd  
Driftstilskudd ammeku økes slik: 

• Sone 1-4 øker fra dagens sats til kr 4307 (+1000) for 6-39 kyr  
• Sone 5- 7 øker fra dagens sats til kr5348(+1000) for 6-39 kyr 

 

Tiltak 3. 

Økt tilskudd norsk kjøttfeavl   
TYR er den eneste avlsorganisasjon som har jobbet målrettet med å avle på dyr knyttet til 
grovforopptakskapasitet og fôrutnyttelse. Disse krav går i dag inn i rangtallet med en 
vektlegging på 40 -47 % ved utvelgelse av nye seminokser fra teststasjonen.  
TYR har i en årrekke påpekt viktigheten av vårt avlsarbeid for storfekjøttproduksjon med 
basis i disse egenskapene.  



Flere og flere land setter nå fokus på disse egenskapene som en viktig del av 
storfekjøttproduksjonen. Eksport av embryo til Island er det siste eksemplet på at 
avlsarbeidet på kjøttfe i Norge er av det fremste som gjøres i verden i dag. 
 
TYR er nå i startfasen for å innføre genomisk seleksjon som et av våre avlstiltak, og det kan 
ikke være slik at noen få norske storfebønder må betale en testavgift for at felleskapet skal 
få fram genetikk i verdensklasse. 
Vi mener derfor at tilskuddet til norsk kjøttfeavl må økes slik at vi også kan ha mulighet til å 
øke vår avlsforskerkompetanse. 
 
 
TYR mener at kravet finansieres med økte midler over jordbruksavtalen  

 

Tiltak 4.  

Økt tilskudd husdyr 
Tyr foreslår at dagens satser tilskudd husdyr ammeku øker til ny sats kr. 4700 (+520) 

 

Tiltak 5. 

Tilskudd små og mellomstore ammekubruk. 
De produksjonene som har sin basis i grovfôr og beite er en av de viktigste forutsetningene 
for et landbruk over hele landet.   

Med sterk nedgang i behovet for melk kombinert med økt ytelse må det settes inn målrettet 
tiltak for å opprettholde antall storfe som et bidrag til å ivareta distriktslandbruket, 
opprettholde kulturlandskapet og produsere storfekjøtt med basis i norske ressurser. 

Ammekuproduksjonen har sin inntekt bare fra slaktet og i 2019 er det en nedgang i denne 
prisen fra slakteriene på mellom 3- 4 kroner.  

For at vi ikke skal komme i en situasjon med at flere slutter med ammeku og dermed 
redusert sjølforsyningsgrad av norsk storfekjøtt innføres tilskudd til små og mellomstore 
ammekubruk etter samme modell som for små og mellomstore melkebruk 

I og med at inntektsgrunnalger er forskjellig mellom melkebruk og ammekubruk innføres 
tillegget med maks utbetaling ved 40 kyr og nedtrappes til 0 ved 80 kyr  

Slik tilskudd må være målrettet og derfor vurdert ikke gitt til kombinasjonsbruk melk og 
ammeku. 

 



Tilskudd små og mellomstore ammekubruk med sats på kr 1400 per ku. 

Tiltak 6. Andre tiltak. 

5.1 Satser for tilskudd avløsning   

TYR ber om at satsene for de ulike dyreslagene justeres slik at de i større grad 
tilsvarer det reelle arbeidsforbruket. For ammeku foreslås å heve satsen til kr 1500 
og taket justeres i takt med økningen.  

 

5.2 Produksjonskrav og driveplikt av areal     

TYR er glad for at Stortinget opprettholder produksjonskravet til areal for å få tilskudd. TYR 
ber derfor om at myndighetene håndhever regelverket om driveplikt av jordbruksareal.  

Leiejordproblematikken må det tas tak i slik at den i varetar den aktive driveren mer enn det 
som er tilfelle i dag 

OPPSUMMERT   

På grunn av den dokumenterte nedgangen i utbetalingspris til bonde for storfekjøtt er det 
avgjørende at innretningen i kravet ivaretar økonomien til de som de siste årene har investert 
for økt produksjon og økt sjølforsyningsgrad av norske storfekjøtt. 

Faglaga må derfor ta hensyn til TYRs sine prioriteringer. 

TYRs innspill og forslag med basis i referansebruk nr. 8, 32 ammekyr sone 5, har følgende 
økonomiske konsekvenser. 

TILTAK       KOSTNADSRAMME 

 

Økt bruk av beite- og grovfôrressurser  

 Ku med kalv på beite     kr        32000.-     

Tilskudd areal – kulturlandskap og AK tilskudd  kr          7500.-   

Økt driftstilskudd (sone5)     kr        32000 

Økt tilskudd husdyr       kr       16640.- 

Tilskudd små og mellomstore ammeku-bruk    kr       44 800,- 

 

SUM        kr     132940.- 

 



Bakgrunnen for kravet er at det i 2019 har blitt en vesentlig reduksjon i utbetalingsprisen for 
storfekjøtt, samt å minske forskjellen mellom referansebruk det er naturlig å sammenligne 
seg med. 

Vedtak: 

Styret slutter seg til forslag fra økonomiutvalget sendes på høring til region/ fylkeslag med 
høringsfrist 10. januar. Endelig vedtak gjøres av styret i møte 23. jan 20 20. 

 

 
Sak 129 -2019 Årsmøte 2020 – kort foreløpig orientering.  

Styret vedtok i sak 54-2019 møteplan for styret der årsmøte 2020 ble bestemt til 24-25 mars 
2020.  I ettertid kom det ønske fra Geno og Norsvin om vi skulle få til et felles årsmøtedatoer 
med fagdel for alle organisasjoner og felles middag. 
Saken ble tatt opp med ordfører da TYRs vedtekter § 5  har ordlyd om at årsmøte holdes 
hvert år innen utgangen av mars. 
Tilbakemeldingen fra ordfører at foreslått felles dato 31mars-1april var innenfor vedtektene, 
som styret senere sluttet seg til. 
I ettertid viser det seg at Nortura har og framskyndet sitt årsmøte som det som har vært 
normalt tidligere med møtestart 1. april 
Det er derfor kommet forslag om å ytterligere flytte møtedato en dag bakover med møtestart 
30.mars. 
Felles fagprogram blir da på dag 1 og forslag til teama er: 

o Norsk protein, hvordan ha nok? 
o Antibiotikaresistens  

Etter drøfting i styret ble det gjort slikt vedtak: 

Vedtak 

Styret tilslutter seg administrasjonen sitt forslag til framdriftsplan i prosessene for 
utarbeidelse av årsmelding og regnskap for 2019. Årsmøte flyttes fram en dag med start 
mandag den 30 mars. Styremøte startet på søndag. Foretrukket tema er Norsk protein, har vi 
nok? 

Tilbakemelding til arbeidsgruppa at det må tas utgangspunkt i de norske ressursene vi har 
der gras og grovfor er viktigste for storfe. 

Sak 130 -2019 Budsjett 2020 

Styret behandlet forutsetninger for budsjettet 2020 i sak 113-2019 der de overordna målene 
er: 

Norsk storfekjøttproduksjon – bærekraftig og lønnsom 

- Produksjon av kvalitet på norske ressurser- 
og 

AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON. 



 

For budsjettåret 2020 må vi ha spesielt fokus på og arbeide målrettet mot følgende områder 
i tillegg til det generelle arbeidet.: 

 

Informasjon: 

- Norsk ammekuproduksjonen som et viktig bidrag i for å ta vare på 
distriktslandbruket. 

- Økt sjølforsyningsgrad av storfekjøtt, produsert på gras / grovfor og beite på inn 
og utmark. 

- Faktabasert informasjon presentert i sosiale medier knyttet til dagsaktuelle saker 
som 

-  Storfekjøtt og: – helse – klima – dyrevelferd – forbrukerkrav – 
produksjonsform. 

 

Organisasjon: 

- Ytterligere fokus på og opplæring av lokale tillitsvalgte i fylkeslagene  
- Vurdere dagens organisering av fylkeslagene som en konsekvens av 

regionreformen med færre fylker og kommuner. Er det behov for TYR kontakt på 
kommune/region nivå??? 

- Vurdere å lage et «Organisasjonshefte» som beskriver organisasjonen og hvordan 
TYR jobber som avls og interesseorganisasjon. Dette skal være et dokument som 
oppdateres årlig med opplysninger om TYRs styrene organer, administrasjon, rase 
og fylkeslag med kontakt personer. 

 

Forskning og utvikling. 

- Arbeide videre med GS prosjektet ut ifra oppsatt framdriftsplan for raskere 
avlsframgang på kjøttfe. 

- Innføring av avlsverdier i stedet for rangtall 
- Videreutvikle avlsverdier for bruk som økonomiske vekter. 

 

Avlsarbeidet 

- Endre kraftfôrtype til bruk i fenotypetesten til bare norske råvare og uten soya og 
palmefett- (muligens teste det på Hereford og Angus) 

- Gjennomgang av alle avlsplaner innen vedtatt frist 1. mai 2020. 
- Vurdere behovet for antall semindoser for ungokse per rase som en konsekvens 

produksjon av BEEFX Og BEEFY 
- Eie flere okser for kjønn separert sæd. 
- Etabler nye optimum for kåring av hunndyr. 
- Gjennomgang av dagens regelverk for Aktive Avlsbesetninger  
- NORSK AVLSARBEID FOR EN «NORSK AMMEKU»  

 



I tillegg jobbes det videre med Quality – Garanteed konseptet som vil berøre alle.  

Arbeidsoppgavene er mange og det er et «gap» mellom det som synes å være et behov i 
organisasjonen og de økonomiske ressursene som er definert i strategiplanen gjengitt slik: 

 

 

 

Disse oppgavene er krevende og med de inntektsgrunnlaget som en nå ser så må det gjøres 
vurderinger hvor en skal øke inntektene / redusere kostandene for i første rekke komme i 
balanse med et budsjett. 

 

 

TYR har følgende fokus områder som det er søkt midler til for 2020. 

 



1. Løpende avlsarbeid          
a. fenotypeteststasjonen på Staur Gård      
b. Aktive Avlsbesetninger      

2. Oppstart av Registreringsbesetninger       
3. Genomisk seleksjon av kjøttfe        
4. Økt fenotyperegistrering ved bruk av 3D-kamerateknologi   
5. Rutinemessig beregning av nye egenskaper  

 
Arbeidet med budsjettet for 2020 følger samme mal som tidligere, der det budsjetteres per 
ansvarsområdene. 
 
I grunnlaget for budsjettet 2020 lagt inn slike forutsetninger, 
 

1. 9 fulle årsverk  , en 80 % stilling og innleie av forsker i 50 % stilling. 
2. TYRmagasinet med 6 utgivelser per år. 
3. Medlemstall lik tall som er per 1. desember. 
4. Medlemskontingent lik vedtak i årsmøte 2019. 
5. Seminsalg lik tatt per oktober 2019 , og med en økning på 5 % der økningen kommer 

på bruksdyrkrysning. Netto pris = Geno avtale 
6. Tilskudd OR og Ja midler lik det som ble bevilget i for 2019 
7. Inntekter fra DNA analyse lik kostander og inntekter per november 2019 framskrives 

et år med økning på 5 % 
8. Testkostnader for GS belastes i sin helhet budsjettet for 2020 
9. Årsmøte og ledersamling slik gjennomført i 2019, men dagsmøte for fylkesledere på 

Hamar i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2020-2021. 
10. Lønns og prisvekst lik tall i SSB statistikken. 

Framdriftspalen som er satt opp er slik  
 

Dato  Område / sak  Ansvarlig Tidsfrist/ vedtak 
26. 11.2019 Gjennomgang forutsetninger 

/prosess  
Styret  26.11. 2019 

uke 49  Gjennomgang av budsjett 
prosessen i administrasjonen  

Daglig leder 06.12.2019 

Uke 50 Hvert ansvarsområde budsjetter 
er sine tall ut fra forutsetningene 

Budsjett ansvarlig 
/ Daglig leder 

12.12 2019 

Uke 50 Gjennomgang av grovbudsjett / 
korrigeringer  

 Administrasjonen 12.12.2019 

18.12 2019 Foreløpig budsjett presenteres 
styre  

Daglig leder 18.12.2019 

18.12.2019 
15.01.2020 

Evnt. endringer i budsjett gjøres  Alle  15.01 2019 

23.01. 2020 Budsjett vedtas av styre  Styre  
01.04.2019 Budsjett orientering til årsmøte  Styre   
 



Med saksdokumentene var det og lagt ved foreløpig budsjett som viser et underskudd på om 
lag minus 1,3 mill. Det ble i møte opplyst at det etter siste korrigering viser budsjettet et 
underskudd på nærmere 1,6 mill kroner. 

Styret har i sak 125 og 126 gjort vedtak om endringer i ytelser og bonuser som vil påvirker 
budsjettet.  Ut ifra foreløpige beregninger så vil det måtte gjøres ytterligere tiltak for å få et 
budsjett i balanse.  Styret diskuterte og om det for 2020 kan være aktuelt å vedta et budsjett 
som viser et negativt resultat som da medfører en svekkelse av egenkapitalen. Ut ifra en 
totalvurdering gjorde styre slikt vedtak. 

Vedtak: 

Administrasjonen jobber videre med budsjettet ut ifra den vedtak som er gjort tidligere i møtet. 
Reviderte og oppdaterte versjoner deles fortløpende med styret i Connection fram til neste 
styremøte den 23. januar  

 

 

Sak 131-2019 Eventuelt  

1. Søknad om støtte til ammeku kurs i TYR Møre og Romsdal 
Det er kommet søknad om støtte til ammeku kurs  i januar. 

Etter en diskusjon gjorde styret slik vedtak 

Vedtak 
Bevilgninger til dette må sees på som en del av de midler som er avsatt til 150 tusen potten 

Møte med Nortura 

Det er nå avtalt møte med Nortura den 8. januar . Sakene knyttes til økonomi og utfordringer 
knyttet til klassifiseringssystemet et tema. Fra TYR møter styreleder, leder i Økonomiutvalget, 
og daglig leder. 

Møte med styret i Charolais. 

Det ble besluttet i siste styremøte om å møte styret i Charlais.  Det har vært stilt spørsmål om 
hvordan vi organisere dette.  Konsekvensen blir at da bør vi ha styremøte lunsj til lunsj og 
start den 22. Sted er Gardermoen. 

Etter en diskusjon i styret ble det gjort følgende vedtak. 

Styreleder tar kontakt med styreleder i Charolais og diskuterer aktuelle problemstillinger i 
raselaget, og hvilke behov har de for bistand fra TYR sentralt 

Styremøte 23 januar på Gardermoen blir dagsmøte uten overnatting  

 

Sak 132- 2019 Åpen post / evaluering av styremøte – Vedtak  



Styret hadde en evaluering av styremøte.    Krevende men godt møte 
Møtet ble avsluttet med besøk på Teststasjonen på Staur 
 

Hamar – 18. og 19 desember    2019 
 
 

Erling Gresseth    Torill Helgerud   Mari Østbye  
Styreleder             Styremedlem   Styremedlem 
 
 
 
Per Øivin Sola      Per Ivar Laumann  Kristian Hovde  
Styremedlem                                  Styremedlem         Styremedlem 
 
 
Kopi: Nestleder Ann Kristin Nes 


