
STYREMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND PÅ ØYER 

DEN 1. mars 2010 
 

 

Tilstede: Kjell Ivar Bergehagen, Hans Petter Vaberg, Tobias Stubrud, Ken Lunn (deler av 

møtet) og Terje Bakken 

Fravær: Lars Olav Leirdal 
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1. Arbeidsform og intern informasjonsflyt: 

- alle informerer de andre i styret viss de har vært ute på noe 

- møtereferat blir lagt ut på nettet og blir sendt per epost til avdelingsledere og 

værholdslagene. 

- sentrale skriv videresendes fortløpende  

- møteinnkallinger og møtereferat sendes også til varamedlemmene til styret 

 

2. Orientering om regnskap v/Ken Lunn: 

 

- mange fordeler med organiseringen vi har i Oppland i forhold til regnskap 

- har et billig og ryddig regnskap 

- innsyn i regnskapet kan gjøres mer synlig for de som ønsker det 

- kostnadene med årsmelding blir delt mellom værringen og fylkeslaget i forhold 

til antall sider 

- veldig bra faktureringsgrunnlag fra Hans Petter når det gjelder værsalget 

- avdelingene må sende fakturaene for prøveværene samlet. Dette gjør jobben 

lettere og gir en bedre oversikt over hva som blir utbetalt og at dette blir riktig. 

Dette har det blitt informert om flere ganger tidligere, men fortsatt er det 

avdelinger som ikke følger det opp. 

- reiseregning ligger på hjemmesiden til OSG. Disse må fylles ut nøyaktig og 

sendes når den enkelte vil gjøre det, blir utbetalt fortløpende. Men er greit og 

få med alt på riktig regnskapsår. 

- Kopi av møteinnkallinger og møtereferat sendes til Ken. Er det møter eller 

andre aktiviteter som skal dekkes, informeres Ken om dette. 

- Premiene for beste avkomsgranske værer har ikke blitt gravert på de siste 

årene, da det har vært vanskelig og fått dette gjort. Men det skal være noen på 

Lillehammer som kan utføre dette (Trofe). Disse premiene er i bronse og 

koster ca. 4000 per stk. , har igjen for 2 år på lager. 

- Styret bør komme med forslag til faglig innslag til årsmøtet. Dette må skje før 

august 

- Kostnadsdeling på regnskap er på timebasis. 1/3 av kostnadene med 

fylkessekretær dekkes av værringen. 

- Endelig utbetaling til avdelingene vil bli gjort nå 

- Forslag om at veterinærutgiftene betales av avdelingen og refunderes. 



 

Styret er godt fornøyd med den organiseringen vi har i dag, og ønsker at den skal 

fortsette som før. 

Vedtak: Veterinærutgifter dekkes av avdelingen og refunderes. 

 

3. Oppdatering for ny leder og videreføring av ting som allerede er på gang: 

 

- Kåring : viktig og passe på rekruttering av nye dommere. Er det aktuelle 

kandidater så er det fint om styret får beskjed om dette. Er aktuelt å ha et kurs 

for nye dommere til høsten. Dommeraspiranter bør være med en annen 

dommer og dømme de første årene.  

Ellers så legger vi opp til ei felles dommersamling med Hedmark i forkant av 

høstens kåringer. 

 

- opptak av nye medlemmer/ny avdeling: foreligger en søknad om opptak i en 

avdeling for å drive gransking i en besetning. Generelt så er styret litt skeptisk 

til dette, men er åpnet for dette gjennom regler for værringene.  

Det bør inngås en skriftlig avtale med nye medlemmer, særlig hvis de ønsker 

granske i en besetning.   
 

 
  Ting som det ville være naturlig å ha med der var: 
 

-Nytt medlem forpliktet seg til å følge normalvedtekter for værringer og 

for ring 41. 

 

-Styret i den avdelingen medlemmet blir tilknyttet er suverene i uttak av 

prøveværer og kjøper disse som de kjøper andre værer nå. 

 

-Det bør stilles krav om at de prøveværer som settes inn tilfredsstiller de 

krav som stilles for å få granskingstilskudd. Dette KAN føre til at disse 

besetningene ikke får sette inn værlam etter de mest attraktive værene pga. 

begrensninger i antall etter hver seminvær. 

 

-Hvis ikke besetningen har egne værer som tilfredstiller kravene kan styret 

i ringen pålegge besetningen enten å sette inn bare de værer som finnes i 

besetningen som tilfredsstiller kravene, eller ta inn værer fra andre 

besetninger 

 

-De værer som blir granska er ringens eiendom og det er styret i ringen som 

bestemmer om disse skal slaktes/selges eller brukes som elitevær i den 

besetningen de er gransket eller i den avdelingen som besetningen er 

tilknyttet. 

 

-Besetningen må følge de seminkrav som til enhver tid stilles. 

 

Forbehold om godkjenning av medlemsskapet av smitteårsaker både av 

mattilsyn og ring. 

 

  

 

- jobbes med å få til en ny ringavdeling i Valdres. Det gjelder værholdslaget i 

Øye, en besetning fra det tidligere værholdslaget i Østre Slidre + 2 besetninger 



til i Nord-Aurdal. Terje deltar på et møte med dem og bistår med en søknad til 

mattilsynet. 

 

4. Arbeidsplan og visjoner: 

- drive informasjon og hjelpe de avdelingene med lavest indekser viss de selv 

ønsker dette. 

- Komme med forslag til vedteksendringer ang. valg og stemmeberettige til 

neste årsmøte. 

- Møter avholdes når det er behov for det, ellers så blir det kommunisert via 

epost og telefon 

- Neste møte blir i forkant av regionmøte og avlsrådsmøte i juni 

 

 

 

Møtet hevet! 

 


