
Styremøte  Norsk Suffolklag 

22. mars 2017 

 

Dato: 22. mars 2017  

Tilstede: Helge Nygård (avtroppende kasserer og nestor) 
Ole Even Ståland 
Tellef Lima Eidland 
Kåre Stian Hovland 
Per Egil Pedersen 
Åsne Fineid 
Iren Karlstad   

Alle på skype 

Saknr Hva Ansvar 

1 Styrets sammensetning:  

Leder: Anders Schanche Retterdal (ble avklart etter styremøte) 
Nestleder: Ole Even Ståland 
Kasserer: Tellef Lima Eidland 
Avsleder/Semin: Per Egil Pedersen 
Sekretær/nettansvarlig: Åsne Fineid 
Styremedlem: Kåre Stian Hovland 

-  

2 Økonomi 
Helge Nygård gjennomgikk regnskapet (Ligger vedlagt dette 
referat). Regnskapet er revidert.  
 
Styret hadde ingen kommentarer og regnskapet ble godkjent.  

Sekretær sørger for underskrift på dette referat og det brukes 
som dokumentasjon for overføring av rettigheter til konto mv.  

 

 

 

Åsne 

3. Medlemsverving 
Det var enighet om at det er potensiale for medlemsverving.  
Første tiltak er å sikre informasjon om at Suffolklaget ikke blir 
nedlagt.  
 

 

Åsne 

4 Web og FB 
Åsne oppdater nødvendig informasjon på websida hvor det 
viktigste er:  
- Suffolklaget består 
- Nytt styre 
- Prioriterte områder er Semin og medlemsverving. 

Det er en Facebook side som heter: Suffolksau i Norge. Åsne tar 
kontakt for å sikre god informasjon der.  

 

Åsne 

 

 
Åsne 

5 Semin 

Helge informerte om at det kanskje var for seint å bestille 

semin, da den tappes i disse dager i England. Helge hadde 

hatt kontakt med Bjørn Høyland ( Bjørn Høyland  Tlf. 91 71 00 27 – 

E-post: bjoehoey@online.no )  

Per tar ansvar for å kontakte Bjørn for å finne ut hvordan 

 

 

 
Per 

mailto:bjoehoey@online.no


Suffolklaget samarbeider opp mot avlsrådet i NSG. 

Informasjon sendes alle i styret slik at dette er kjent 

6 Beste kåra Suffolk værlam 

Tellef foreslo at vi skulle ha en premie for beste kåra 

Suffolk værlam.  

Alle styret gav sin tilslutning til forslaget.  

Saken følges opp på neste styremøte. 

 

Tellef 

7 Tidligere dokumentasjon 

Helge vil scanne protokollen for opprettelsen av 

Suffolklaget og sende den til alle i styret.  

 

Tidligere formann; Lars Gulliksen har noe materiell; 

referater, caps mm. Per tar kontakt og vil reise innom å 

hente det han har.  

 
Helge 

 
Per 

8 Medlems kontigent 2017 

Da Suffolklaget har god økonomi opprettholdes kontingent 

på kr 300. Tellef følger opp med å sende epost til 

medlemmer som ikke har betalt. 

 
Tellef 

9 Brønnøysundregisteret 

Tellef tar ansvar for at dokumentasjon og underskrifter som 

skal til Brønnøysundregisteret kommer på plass 

 
Tellef 

10 Fokus i 2017 

Styret var enige om at det viktigste i 2017 var å sikre god 

semin og øke medlemstallet.  

 
Alle 

Neste styremøte ble ikke avtalt, men blir etter lamminga. :-)  

 

Våle 22. mars 2017 

Åsne Fineid 

Sekretær 

 


