STYREMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND PÅ HAFJEL
HOTEL&APARTMENTS, ØYER TORSDAG DEN 4/10 2012

Tilstede: Hans Petter Vaberg, Lars Olav Leirdal, Kjell Ivar Bergehagen, Tobias
Stubrud og Terje Bakken
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11. Referatsaker:
- styremøtereferat fra den 7/6 godkjent
- orientering om utestående for solgte værer. Alle unntatt en har nå
betalt.
12. Medlemsendringer i værringen:
- avd 56: søkt om opptak av 5 nye medlemmer (tidligere værholdslag).
Dette ble godkjent av styret og søknad er sendt mattilsynet.
- avd. 57: 2 medlemmer ut av ringen
- avd. 58: denne avdelingen legges ned fra i høst
- avd. 48: 2 medlemmer går ut. Søker om opptak av et nytt medlem.
Styret godkjenner søknaden og søknad er sendt mattilsynet.
- avd. 50: ett medlem går ut.
- avd. 52: ett nytt medlem. Dette er godkjent tidligere og søknad er sendt
mattilsynet.

13. Møte med avdelingslederene:
Styret er enstemminge i forhold til å ha et møte med avdelingslederene
og ledere i værholdslaga. 2 fra hver avdeling innkalles mens 1 fra hvert
værholdslag.
Møtet ble fastsett til 6/11 på Hafjel Hotel&Apartments.
Foreløpig program: -gjennomgang av årets kåring og gransking
- nytt i forhold til regelverk
- antall reserveværer
14. Fakturering av værer:
Dette har til nå blitt gjort av Leif Arne Sandbekken. Men siden fylkeslaget
ikke har noen gode systemer for fakturering eller oppfølging , så har det blitt
gjort en henvenfdelse til Nortura om de kan ta denne jobben. Dette har de
sagt seg villige til å gjøre, noe som vil forenkle denne jobben betraktelig, ikke
minst ved oppfølging av de som ikke betaler.
Vedtak: Styret går inn for at det utarbeides en avtale med Nortura om
fakturering av værene.
15. Dekning av utgifter til blodprøvetaking av aktuelle prøveværer i
spælavdelingene:
Bakgrunn for saken er en henvendelse fra avd. 45 om gjeldende sak.
Ring 41 kjøper ikke inn prøveværer som ikke kan dokumenteres frie for
myostatingen. Det blir gitt et tiskudd sentralt på kr. 200,- for de som er frie og
kr. 100,- for de som må slaktes.
Vedtak: Spælavdelingene må selv dekke utgiftene til blodprøvetaking.
16. Kjøp av roll-ups i fylkeslaget:
Fylkeslaget har henvendt seg til styret med forespørsel om dekning av
utgifter til eventuelt 2 roll-ups, en som handler om saueavl og en om
sauekontroll.
Vedtak: Styret går inn for å dekke utgiftene til 2 roll-ups om saueavl og
sauekontroll.
17. Reaksjon mot de som ikke har registrert opplysninger iht.
medlemskapsavtalen:
Det er 4 besetninger som ikke har registrert høstvektene før H1.
Vedtak: Sender brev til de det gjelder med kopi til avdelingslederen, med
forespørsel om hvorfor avtalen ikke har blitt fulgt opp. Ved gjentakelse vil ikke
medemskapsavtalen ville bli fornyet.

18. Eventuelt:
Blodprøvetaking for mædi i ny besetning på Nord-Fron. Hvem skal betale
regninga ?
Vedtak: Styret avventer med å svare til saken er undersøkt litt med andre,
praksis i andre fylker og NSG.

