REFERAT FRA ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET
SCANDIC HAFJELL, ØYER FREDAG 21/2-20
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Utsendinger og styre:
Peder Leirdal – leder ring 41
Odd Steinar Granheim – nestleder i ring 41
Ola Hareland – styremedlem i ring 41
Helge Nordlien – styremedlem i ring 41
Pål Kjorstad – avdeling 42
Kjell Gudmund Svien – avdeling 44
Anton Myhrmoen- avdeling 45
Kjell Ivar Bergehagen – avdeling 46
Martin Kraabøl- avdeling 47
Johnny Høyesveen- avdeling 48
Hans Rønshaugen avdeling 50
Ola Masseng Sylte- avdeling 52
Ingen fra avdeling 54
Eirik Kolbjørnshus- avdeling 55
Anders Svare – avdeling 56
Lars Olav Leirdal- avdeling 57
Inger Marie Nyløkken- avdeling 59
16 stemmeberettige møtte, 12 fra avdelingene og 4 fra styret.

Leder Peder Leirdal ønsket velkommen til årsmøtet.
Han pratet litt innledningsvis om resultatene for avdelingene, og at Toten ble
beste avd./ring i landet i 2019. Salget av værer hadde gått greit, alle salgbare
værer solgt, ordningen med at avdelingene stod for salget selv fungerte bra.
Litt mer reklamasjon på værer enn tidligere. Dette gikk på dårlig hold, dårlige
bein og uoffisiell indeks. Viktig at oversikten over solgte værer inneholder de
nødvendige opplysningene for at faktureringen skal bli enklere og mest mulig
riktig. Vil bli laget et standardskjema som skal brukes.
Ellers så kom han inn på det med genomisk seleksjon, spennende og se
resultatet for de nye indeksene der GS er med i beregningene, håper at dette
kan gi nye muligheter innen avlen og at det vil bli mulighet for å ta med nye
egenskaper.
1. Godkjenning av innkalling og saksliste:
Sak 4 flyttes til etter sak 6.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Årsmelding v/Terje Bakken:
Styret har hatt to styremøter i tillegg til et møte med avdelingene og
kåringsdommerene. Saker som har vært oppe er saker til avlsrådsmøte,
dommersamling, kåringa, opptak av nye medlemmer, årets gransking,
oppfølging av medlemskapsavtalen, sekretærfunksjonen på kåringene.
Avholdt 15 kåringssjå og 977 lam kåret.
Nedgang på 3 medlemmer i avdelingene. 186 av de 196 innsatte
prøveværene fikk indeks. Er satt inn 195 nye værer til gransking. Bra salg
på værene, alle salgbare solgt.
Avd. 57 Toten ble beste avd/ring i landet med en gjennomsnittsindeks på
135,5.
Statuetten for beste avkomsgranske vær gikk til NKS-væren 201620244
General med indeks 141, granket i avd. 57 med Lars Olav Leirdal som
oppdretter. Beste avkomsgranske spæl ble vær nr. 201722987 Hepp
Myhrmoen med indeks 134, gransket i avd. 45 Fåvang med Anton
Myhrmoen som oppdretter.
5 nye værer fra Oppland har blitt satt inn på seminstasjonen det siste
året.
Kommentar fra Pål Kjorstad om det er aktuelt for pelsringen og bli med i
ring 41.
Vedtak: Årsmelding enstemmig godkjent.

3. Revidert regnskap v /Pål Kjorstad:
Inntekter kr. 1565027,Utgifter kr. 1582180,Resultatet viser da et minus på kr. 17153,Sum egenkapital og gjeld kr. 2353626,Regnskapet var revidert og godkjent av Toten Regnskapskontor AS.
Vedtak: Regnskap ble enstemmig godkjent.
5. Valg v/Arnfinn Beito:
a. Leder for 1 år, innstilling på gjenvalg Peder Leirdal, avd. 57 Toten.
Valgt med 15 stemmer, 1 blank.
b. 1 styremedlem for 2 år, innstilling på gjenvalg Odd Steinar Granheim.
Enstemmig valgt.
c. Nestleder for 1 år, innstilling på Odd Steinar Granheim. Enstemmig
valgt
d. 3 varamedlemmer for 1 år, innstilling på 1. Kjell Gudmund Svien 2.
Anne Røssum 3. Per Erik Holmen. Alle enstemmig valgt.
e. 1 medlem i valgkomiteen for 2 år. Ingen innstilling fra valgkomiteen,
forslag på Paal Hveem Kjølseth. Enstemmig valgt.
Johnny Levi Høyesveen innstilt som vara for 2 år. Enstemmig valgt.
f. Godtgjørelse for styret: Innstilling opp fra kr. 175,- til kr. 200,- per time
fra avreise til hjemkomst, kjøring etter Statens satser (for tida 4,03 per
km. Med skattefri sats kr. 3,50) og kr. 600,- per telefonmøte. Enstemmig
godkjent.
Godtgjørelse til leder, innstilling kr. 15000,-. Enstemmig godkjent.
g. Møteleder for 2021, innstilling på Peder Leirdal. Enstemmig valgt.
6. Arbeidsoppgaver og budsjett for 2020:
Arbeidsoppgaver – kåringsoppsett, sekretærfunksjon, dommersamling,
oppfølging av avdelingene, nye medlemmer, genomisk seleksjon.
Budsjett-

Budsjett Ring 41 2020
Inntekter
Salg slakt, livdyr, ull
Kåringsavgift
Tilskudd avlsarbeid
Tilskudd
Renteinntekter
Sum inntekter

Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018
1000000
1013278
1000000
1012049
100000
97600
95000
92300
420000
420964
390000
394888
0
15000
0
0
15000
18185
13000
12921
1535000
1565027
1498000
1512158

Utgifter
Kåringsmateriell
Tjenester værsalg/kåringer
Sekretærtjenester
Tilskudd ringdrift
Livdyrkjøp, beh.endring
Godtgjørelse leder
Godtgjørelse som lønn
Fastgodtgj. administrasjon
Regnskap
Arbeidsgiveravgift
Kontorleie/rekvisita
Fakturering, revisjon
Årsmelding
Årsmøte
Styre-/medlemsmøter
Porto
Reisekostnader
Premier, gaver
Sum utgifter

22500
30000
15000
465000
760000
15000
82000
25000
8000
16000
0
3000
12000
20000
7500
2000
32000
20000
1535000

8218
39120
15000
497333
793101
15000
71375
25000
7800
14222
0
2525
10790
27103
6981
1792
33608
13212
1582180

8000
20000
15000
440000
800000
15000
75000
25000
6000
15000
0
3000
12000
15000
10000
4000
30000
5000
1498000

8020
20232
15000
563788
793901
15000
74513
25000
6000
14678
0
2631
11699
14359
6530
3619
31474
2130
1608574

Resultat

0

-17153

0

-96416

Arbeidsoppgaver og budsjett ble enstemmig godkjent.
4. Saker som styret og avdelinger vil ha behandlet:
Ingen saker fra avdelingene, men styret ønsket å drøfte to saker
angående genomisk seleksjon og spælull.

Genomisk seleksjon v/Terje:
Gikk igjen opplegget for genomisk seleksjon slik det er tenkt gjennomført
etter avlsrådsmøtet i juni 2019. Skal være nytt avlsrådsmøte nå 31.mars
og 1.april 2020, hvor det endelige opplegget blir vedtatt.
Hensikten med å ta opp saken var og få tilbakemeldinger/synspunkter på
skissert opplegg, slik at vår representant (Peder Leirdal) , kunne ta det
med seg til møtet.
Mange som hadde ordet i saken, men alle var positive til GS og hadde
store forhåpninger til at det kan bringe nye egenskaper inn i avlsarbeidet.
Litt skepsis til at avlsfremgangen blir veldig teoretisk og til hvordan
gentestinga skal finansieres. Slik opplegget ble skissert i juni så skal
kostnaden dekkes inn med økte livdyrpriser. For Oppland vil det si ca.
330 000 i kostnad med GS.
Spælull v/Terje og Pål:
Det har vært og er fortsatt store utfordringer med kvaliteten på spælull.
Hovedproblemet er for mye marg. For ullåret 2018/19 var det 68 tonn
med F1 og 109 tonn med F2, men en del av ulla klasset i F1 hadde for
høyt marginnhold til egentlig å bli klasset som ull i klasse 1. Spørsmålet er
hva gjør vi fremover? Hvilke tiltak kan settes i verk for å bedre kvaliteten,
og kan spælfolket bli enige om en felles strategi for å bedre ullkvaliteten
fremover?
Pål referte til den såkalte "Pål-saken", der ullkvaliteten på spæl hadde
blitt tatt opp på et representantmøte i NSG før jul, og at det hadde vært
oppe til drøfting på styremøte. Hadde fått gjennomslag for at 2 av de nye
seminværene til høsten skulle plukkes ut fra at de hadde god ull.
Andre tiltak som kunne være aktuelle er:
- Senke indeksgrensen for tilskuddsberettige innsett i ringen for lam
med spesielt god ull
- Få bedømt ulla fra alle innsette prøveværer på en ullstasjon med
oppfølging av ny bedømmelse året etter.
- Sette inn seminværer med god ullkvalitet.
Pål fikk honnør på årsmøtet for at han hadde tatt opp saken, og har full
støtte fra årsmøte i ring 41/avlsutvalget i Oppland.
Styret vil jobbe videre med saken og fremme en sak for OSG for å få tatt
det videre til avlsrådsmøte.

