
REFERAT FRA ÅRSMØTET FOR RING 41/AVLSUTVALGET PÅ RADDISON BLU 
RESORT, BEITOSTØLEN DEN 7/3-14 
 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Årsmelding 
3. Revidert regnskap 
4. Saker som styret og avd./værholdslag vil ha behandlet 
5. Valg: 

a. Leder for 1 år 
b. 1 styremedlem for 2 år 
c. 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge for 1 år 
d. Nestleder for 1 år 
e. Revisor for 1 år 
f. 1 medlem til valgnemnda med personlig varamedlem for 2 år 
g. Møteleder for årsmøtet 2015 
h. Godtgjørelse til styret 

6. Arbeidsoppgaver og budsjett for 2014 
 
 
 
Årsmøtet var åpent for alle. Alle avdelinger unntatt 50 Sør-Fron var representert og det var 16 
stemmeberettigede. 
 
Leder i OSG, Håkon Gjelstad ønsket velkommen til årsmøtehelg og seminar på Beitostølen før han ga 
ordet videre til møteleder Kjell Ivar Bergehagen. Han pratet litt innledningsvis om hvordan styret hadde 
fungert det siste året. Hans Petter Vaberg hadde representert Oppland i regionutvalget mens Anne 
Kari Veikleenget var styrets representant i styret til OSG. 
 
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste: 

 Innkalling og saksliste enstemmig godkjent 
 
2. Årsmelding v/Terje Bakken: 

 Årsmelding ble enstemmig godkjent 
 
3. Regnskap v/Ken Lunn: 

 Regnskapet viser et underskudd på kr. 25522,- og er revidert av Toten regnskapskontor 
AS og funnet i orden 

 Regnskapet ble enstemmig godkjent 
 
4. Saker som styret og avd/værholdslag vil ha behandlet: 

 Sak fra Geir Amrud: Synes fersksæd er det beste alternativet, men var forundret over at 
fersksædleveringa var stengt 1/12. Dette er midt i paringa, og dersom flere av de beste 
søyene står da kan det være krise. Ønsker en uttalelse fra årsmøtet eller iallfall ta det opp 
til diskusjon. 
 
Møteleder hadde i forkant av møtet vært i kontakt med Bjørn Erik Frislie på Staur 
seminstasjon. De hadde hatt tapping av fersksæd i to helger, det var den 16-17 og 23-24 
september. Dette fordi de hadde regnet med mest salg de helgene, men det hadde vært 
lite salg den første helga, slik at viss de fortsatt skal et tilbud om fersksæd så vil de ha 
levering ei helg senere og kutte ut den første.     

   
 Vedtak: Styret sender et brev til NSG Semin med anmodning om at det er mulig å få tak i          
fersksæd ei helg senere enn det var i høst. 
 

 Saker fra styret: 
- Styret foreslår ovenfor årsmøtet at veterinærutgifter dekkes av avdelingene. 



Vedtak: Avdelingene må selv dekke veterinærutgifter. 

 Ved dårlig stell (f.eks manglende klauvpleie) og underfôring slik at væren ikke er salgbar, så 
må avdelingen betale gjeldende grunnpris. 

 
Ord i saken: 

- Anders Svare: det må stå hvem som skal vurdere om væren er salgbar eller ikke. 
- Ola Kjorstad: må ha en uavhengig til å vurdere det 
- Helge Nordlien: må gjøres så enkelt som mulig, avdelingsleder og ansvarlig for salg 

av værene må vurdere dette sammen 
- Hans Petter Vaberg: det er avdelingslederens ansvar og ha oversikt hvordan værene 

er og rapportere det til han. 
 

Vedtak: Ved dårlig stell (f.eks klauvpleie) og underfôring av værene så vil avdelingen trekkes 
gjeldende grunnpris. Avdelingsleder og ansvarlig for salg av værer må vurdere om en vær er 
salgbar eller ikke. Ved uenighet må leder eller andre i styret trekkes inn og være med å ta en 
avgjørelse. 

 

 Styret foreslår ovenfor årsmøtet at værkatalogen ikke trykkes opp, men kun legges ut på 
nettet. Dette vil gi en besparelse på kr. 12 000,-  
 
Vedtak: Katalogen trykkes ikke opp lenger, men legges kun på nettet. 

 
5. Valg:  

Leder for 1 år: Kjell Ivar Bergehagen, Lillehammer 15 stemmer, 1 blank 
 
1 styremedlem for 2 år: Hans Petter Vaberg, Vågå  15 stemmer, 1 blank 
 

             3 varamedlemmer i nummerrekkefølge for 1 år: 
1. Simen Borgedal, Fåvang 
2. Ole Arne Øyhus, Bagn 
3. Kjell Gudmund Svien, Øye 

 
 Nestleder for 1 år: Hans Petter Vaberg, Vågå  
 
 Revisor for 1 år: Toten regnskapskontor AS, Eina 
 
 1 medlem til valgnemnda med personlig varamedlem for 2 år: 
 Lars Olav Leirdal med vara Magne Gutsveen 
 
 Møteleder for årsmøtet i 2015: Kjell Ivar Bergehagen med Hans Petter Vaberg som vara 
 
 Møtegodtgjørelse for møter i 2014: Møtegodtgjørelse/godtgjørelse for oppdrag for styret i 2014 
er kr. 160,- per time fra avreise til hjemkomst. Kjøring dekkes etter Statens satser (for tiden kr. 4,05 
per km). Telefonmøte godtgjøres med kr. 600,- per møte. 
 
Godtgjørelse til leder for 2014: Kr. 15 000,- 
 
Godtgjørelse for arbeid med salg av værer 2014: Kr. 30 000,- i fast godtgjørelse. 
 
 
 

 
  

 
 

2 Arbeidsoppgaver og budsjett for 2014: 

Budsjettet ble justert i henhold til tidligere vedtak (sak 4) og enstemmig vedtatt.   
 
          
          



Budsjett Ring 41 2014       

        

Inntekter 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2013 

Regnskap 
2013 

Salg slakt, livdyr, ull 800000 780000 783854 

Kåringsavgift 95000 100000 95260 

Andre inntekter 0 10000 4236 

Tilskudd avlsarbeid 400000 400000 410560 

Renteinntekter 50000 60000 51142 

Sum inntekter 1345000 1350000 1345052 

        

Utgifter       

Kåringsmateriell 35000 40000 31457 

Dyrlege, medisin 0 8000 7765 

Dommerarbeid mm 0 5000   

Sekretærtjenester 40000 50000 39400 

Tilskudd ringdrift 410000 400000 420330 

Livdyrkjøp, beh.endring 655000 645000 655840 

Godtgjørelse leder 15000 15000 15000 

Godtgjørelse som lønn 60000 60000 78180 

Regnskap 5500 9000 5200 

Arbeidsgiveravgift 13000 13000 13871 

Kontorleie/rekvisita 4000 4000 4000 

Revisjon/regnskap 10500 10000 10740 

Årsmelding 9000 9000 6845 

Årsmøte 25000 20000 25338 

Styre-/medlemsmøter 20000 20000 20947 

Porto 3000 4000 2744 

Reisekostnader 30000 35000 30820 

Premier, gaver 2000 3000 2097 

Sum utgifter 1337000 1350000 1370574 

        

Resultat 8000 0 -25522 
          
  


