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Årsmøte og fagkveld i Tyr Akershus 
Fredag 5.mars klokken 19.00 
Sted: Teams 
 
 

Click here to join the meeting  

 
 
På grunn av covid 19 vil årsmøte for 2020 foregå digitalt via Teams.  

 
 
Fagprogram 19-20.00 

• Klimakalkulatoren på ammeku v/ Stine Samsonstuen, forsker NMBU 

• Orientering fra Tyr sentralt v/ daglig leder Per Sigve Lien og styremedlem 
Synne Vahl Rogn 

 
Årsmøte 20.00-21.30 

 
Påmelding til  Kristen Svarstad telefon 900 86278 eller epost: kriguns@online.no  
eller Elisabeth Kluften 918 34180 epost elisabeth.kluften@nortura.no  
 
Årsmøte starter umiddelbart etter fagprogrammet ca klokken 20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JmY2FhZmQtZjY0Yi00Y2RlLTgwZGEtYjlmYTE5OWYzNmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220291be66-84fe-48d2-bcb0-66b1911bb4bb%22%2c%22Oid%22%3a%223fc4325a-3f45-4ca0-9956-28cc35411fdc%22%7d
mailto:kriguns@online.no
mailto:elisabeth.kluften@nortura.no
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11.02.21 

 
INNKALLING ÅRSMØTE I TYR AKERSHUS 
 
Årsmøte i Tyr Akershus avholdes i år på nett via Teams 
Fagmøte avholdes før årsmøte på Teams.  
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 26.februar. 
Saker bes sendt skriftlig til lagets leder Kristen Svarstad, Nylandsveien 34, 1923 Sørum, 
eller epost kriguns@online.no 
 
Dersom skriftlig valg er ønsket, ber vi om en tilbakemelding på dette ved påmelding.  
 
 
SAKSLISTE: 
 

1. Åpning av møtet. 
2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 
3. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
4. Godkjenning av lagets årsmelding for 2020  (ligger vedlagt). 
5. Godkjenning av lagets regnskap. (legges frem på årsmøtet). 
6. Forslag på arbeidsplan (ligger vedlagt). 
7. Valg i følge vedtekter (valgkomiteens innstilling ligger vedlagt) 

a. Valg av utsending til årsmøte inkludert vara. 
8. Godtgjøring til styret. 
9. Innkomne saker 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Tyr Akershus  
 
 
Kristen Svarstad 
 / sign / 
Leder. 
 
 
 
 

mailto:kriguns@online.no
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Vedlegg sak 4 
 
ÅRSMELDING Tyr Akershus 2020 
 
Styret har arbeidsåret 2020 bestått av: 
 
Leder Kristen Svarstad 
Nestleder Jørgen Thorshov 
Kasserer Jens Kristian Hauglid 
Styremedlemmer Mari Østby 
 Roy Arne Dystland 
1. varamedlem          Hans Johan Gjrotheim 
2. varamedlem          Kirsti Mæland 
Revisor Håkon Blakkisrud 
 Atle Thorud 
Utsending til årsmøte i Tyr 
2020 

Leder 
 

Valgkomite  
 Ingar Andersen 

Bodil Buraas Melbye 
Bjørn Kvaal 

  
Sekretær Nortura, ved Elisabeth 

Kluften 
                              

        
Årsmøtet for 2019: 
Årsmøtet for 2019  ble avholdt på Bjørkesalen i Sørum, 23 stemmeberettigede møtte. 
Det var ingen kommentarer til årsmelding og regnskap som ble enstemmig godkjent.  
 
Kristen Svarstad orienterte om lagets arbeidsplan for kommende år, det ble 
kommentert hvorfor vi ikke siktet oss inn mot ungdomsskoler i forhold til 
undervisning men det ble konkludert med at det i så fall var mer aktuelt å tilby 
videregående skoler med kokk og restaurantfag informasjon om norsk 
storfekjøttproduksjon.  
Kristen Svarstad ble valgt til leder skriftlig enstemmig og styremedlemmer ble valgt 
ved akklamasjon. Utsending til årsmøtet i Tyr ble leder. 
 
Når det gjelder godtgjørelse til styret ble følgende satser vedtatt:  

• 900,- for møter under 4 timer og 1200,- for møter over 4 timer 
på eksterne møter.  

• 4000,- til leder  

• 1000,- til styremedlemmer samt møtende vara.  
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Kjøregodtgjørelse til eksterne møter etter statens regulativ 
 
Etter årsmøtet var det faglige innlegg før vi til slutt hadde tre retters middag.  
 
 
Lagets virksomhet i 2020: 
Styremøter: 
Det har i løpet av 2020 blitt avholdt 4 styremøter. Saker det har blitt arbeidet med: 
 

➢ Utallelse ny organisasjonsstruktur i Tyr 
➢ Innspill foran jordbruksforhandlingene 
➢ Nytt fra Tyr Akershus – sendt til alle medlemmer med litt informasjon om hva 

vi driver med. 
➢ Medlemsverving 
➢ Søknad midler aktive lag¨ 
➢ Møte med leder i Akershus Bondelag og ny daglig leder i Tyr for å orientere om 

status for ammekua i Akershus 
➢ Møte med NMBU i forhold til veterinærstudiet og undervisning på ammeku 
➢ Nytt fra Tyr Akershus til Tyrmagasinet 

 
Møter/ arrangement: 
Kristen Svarstad  representerte Tyr Akerhus på Tyr sitt årsmøte. 
Kristen Svarstad har deltatt på en ledersamling i Tyr. 
Kristen Svarstad  har vært på dialogmøte med Akershus Bondelag i forhold til 
jordbruksforhandlingene.  
Kristen Svarstad representerte Tyr Akerhus på årsmøte i Akershus Bondelag. 
 
Øvrige møter/aktiviteter  
Møter og aktiviteter ble i 2020 preget av situasjonen med covid 19 så vi valgte å ikke 
gjennomføre for eksempel vårt tradisjonelle sommertreff pga av risiko for smitte. 
Det ble 10.02 arrangert ett møte med Tema avl på Teams i samarbeid med Nortura 
hvor også Tyr Innlandet og Tyr Sørlandet ble invitert med på møtet. Det deltok 60 stk 
på dette møtet.  
 
Vi ser frem mot 2021 og forhåpentligvis ett normalt samfunn igjen slik at vi kan ta 
opp igjen aktivtetsnivået. 
 
Media og kompetansegruppa 
Det ble i 2020 etablert en media og kompetansegruppe som har som mål å bruke 
media mer til å informere om vår produksjon. Gruppa har hatt ett møte og noe 
kommunikasjon mellom gruppemedlemmene. Det er opprettet en FB-side og blitt 
drøftet noe aktivitet men dette er i stor grad lagt på is grunnet pandemien.  
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Ungdomsgruppa 
Den planalge turen til Staur gikk ut pga av Covid 19 og det har vært liten aktivitet i 
gruppa foruten en bildekonkuranse på Facebook. Vi satser på å ta opp igjen 
aktiviteten i 2021 
 
Medlemsstatus 
Det er pr 09.02.20 et medlemstall på  96  stykker i Akershus. Dette er en økning på 4 
medlemmer fra foregående år.   
 
Informasjon har blitt sendt ut på e-post til medlemmene, Tyr Akershus sin 
Facebookgruppe, i tillegg til informasjon på Tyr sine hjemmesider og SMS 
påminnelse.   
 
Utvikling antall ammekyr Akerhus:  
 

Akerhus 01.07.15 01.07.16 01.10.17 01.10.18 01.10.20  01.03.20 
Antall 
ammekyr 

3023 3402 3667 3748 3821 Viken  14 040 

 
 
Det rettes en takk til Nortura som har stilt med sekretær  
Sekretærarbeid   kr  18 750,- (25  timer) 
Sum sponset fra Nortura  kr  18 750,- 
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Vedlegg sak 6 
 
Arbeidsplan 2021 

• Sommertreff 

• Aktiviteter i ungdomsgruppa 

• Tilbud undervisning videregående skoler 

• Gårdsbesøk med fagmøte 

• Fagmøte fysisk eller via Teams avhengig av situasjonen med pandemi 

• Medlemsverving 

• Undervisning NMBU, veterinærer 
 
 
Sak 7: Valg ifølge vedtekter 
 

Verv Navn Valgt på årsmøte i 
2019 

Valgkomiteens 
innstilling 

Leder Kristen Svarstad På valg Kristen Svarstad 
Nestleder Jørgen Thorshov Ikke på valg Jørgen Thorshov 

Kasserer Jens Kristian Hauglid 
 

På valg Jens Kristian 
Hauglid 
 

Styremedlemmer Mari Østby Ikke på valg Mari Østby 

 Roy Arne Dystland På valg Roy Arne Dystland 

Styret konstituerer seg selv. 

1.varamedlem Hans Johan Gjrotheim Ikke på valg Hans Johan 
Gjrotheim 

2. varamedlem          Kirsti Mæland På valg Kirsti Mæland 

Revisor Håkon Blakkisrud Ikke på valg Håkon Blakkisrud 

 Atle Thorud På valg Ole Kristian 
Mobæk 

Utsending til 
årsmøte i Tyr  

Leder  
 

 Leder  
 

Valgkomite    

Leder    

 Ingar Andersen PÅ valg Bodil Melbye 
Buraas 

 Bodil Melbye Buraas  Bjørn Kvaal 

 Bjørn Kvaal  Harald Holta 
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Gjeldende godtgjørelse til styret: 

• 900,- for møter under 4 timer og til 1.300,- for møter over 4 
timer. Gjelder på eksterne møter.  

• 4000,- til leder pr år. 

• 1000,- til styremedlemmer samt møtende vara pr år. 
 

 
Valgkomiteens forslag:   
    

• 900,- for møter under 4 timer og til 1.300,- for møter over 4 
timer. Gjelder på eksterne møter.  

• 4000,- til leder pr år. 

• 1000,- til styremedlemmer samt møtende vara pr år. 
 


