STYREMØTE RING 41/AVLSUTVALGET PÅ RADDISON BLU RESORT, BEITOSTØLEN 7/3-14

Tilstede: Hans Petter Vaberg, Peder Leirdal, Anne Kari Veikleenget, Kjell Ivar Bergehagen og Terje
Bakken

Saksliste:
1. Budsjett 2014/økonomi
 Budsjettet er basert på at det tas ut veiledende priser på kåra lam og indeksværer
2. Saker fra styret til årsmøtet
 Avdelingene dekker veterinærutgiftene selv
 Ved dårlig stell og underforing av værene må avdelingene selv dekke grunnprisen
 Ikke kopiere opp værkatalogen lenger, men kun legge den ut på nettet.
3. Innkomne saker:
 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.
4. Arbeidsoppgaver 2014

1. Budsjett 2014/økonomi:
Det er satt opp et budsjett som går i null under forutsetning at veiledende priser på kåra lam
og indeksværer blir tatt ut. Styret vil ovenfor årsmøtet fremme noen forslag som vil gjøre at vi
får et budsjett i pluss.
2. Saker fra styret:
Styret fremmer følgende saker for årsmøtet:
a. Veterinærutgiftene dekkes av avdelingene
b. Ved dårlig stell (klauvpleie) og underforing av værene så må avdelingen dekke
grunnpris.
c. Værkatalogen ikke blir trykt opp, men kun lagt på nett.
3. Innkomne saker:
Det er kommet inn en sak fra Geir Amrud til årsmøtet.
- 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.
Leder har vært i kontakt med Bjørn Erik Frislie på Staur angående saken og vil gi en
orientering på årsmøtet.
4. Arbeidsoppgaver 2014:
 Møte med avdelingene på Øyer, eventuelt i kombinasjon med en tur til Staur
 Delta på møter i avdelingene
 Kåringene

