
REFERAT FRA ÅRSMØTET I RING 41/AVLSUTVALGET I 
OPPLAND. 
QUALITY HOTEL STRAND, GJØVIK FREDAG 4.MARS 2016 
 
Følgende møtte og hadde stemmerett: 
Navn  Avdeling 
Ola Kjorstad Avd. 42 
Kjell Gudmund Svien Avd .44 
Odd Steinar Granheim Avd. 45 
Helge Nordlien Avd. 46 
Eivind Fossum Avd. 47 
Tor-Håkon Berget  Avd. 48 
Per Erik Holmen Avd. 50 
Ola M. Sylte Avd. 52 
Ole Arne Øyhus Avd. 54 
Eirik Kolbjørnshus Avd. 55 
Sverre Blankenborg Avd. 56 
Jon Arne Nordeng Avd. 57 
Tor Egil Selsjord Avd. 59 
Kjell Ivar Bergehagen Styret 
Hans Petter Vaberg Styret 
Peder Leirdal Styret 
Anne Kari Veikleenget Styret 

17 stemmeberettigede totalt, alle 13 avdelingene hadde utsending + 4 fra 
styret.  
 
Leder Kjell Ivar Bergehagen ønsket velkommen til årsmøtet.  
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste: 
Vedtak – enstemmig godkjent. 
 

2. Årsmelding: 
Årsmeldingen ble lagt frem av Terje Bakken. Styret hadde hatt 3 
styremøter og behandlet 10 saker, på det ene styremøtet møtte 
dommerne for en evaluering av kåringene. I tillegg har det vært et 
møte med avdelingene.  
Det ble avholdt 16 kåringssjå, like mange som i 2014.  
Det ble gransket 30 spæl, 28 fikk offisiell indeks, mens det ble 
gransket 167 NKS og 164 av disse fikk indeks.  
Beste vær i 2015 ble NKS-vær nr. 201421626 Toer`n med en O-
indeks på 146 og med Svare/Galstad samdrift som oppdrette. 



Beste spælvær ble vær nr. 201421580 Osgran Håp med en O-
indeks på 134 og Odd Steinar Granheim som oppdretter.  
Hans Petter Vaberg orienterte om salget av værer. Alle ble solgt, i 
alt 178 stk. . 
Vedtak: Årsmelding ble enstemmig godkjent 

 
3. Regnskap: 

Revidert regnskap ble lagt frem av Pål Kjorstad. Regnskapet viste 
et overskudd på kr.129 722,- og sum eiendeler på kr. 2 217 482,- . 

 Kommentarer til regnskapet : 
 Eirik Kolbjørnshus – stilte spørsmål om fond var vurdert når renta  

var så lav. 
Ken Lunn – roste laget for god drift og bra værsalg. Skeptisk til 
fond da det krever mye kunnskap og oppfølging.  
Lars Leirdal- styret bør vurdere og utbetale mer til avdelingene.  
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 
4. Saker fra styret/avd:  

Sak fra styret : Premiering av værene med høyest indeks innen 
rasene NKS og spæl når de er minst 2,5 år gamle. Utmerkelser 
deles ut hvert år for den beste væren som ikke har fått den før.  
Ved poenglikhet innen rasen tildeles den til den væren som er eldst 
eller har størst positivt avvik fra indeksen året før.  
Ord i saken :  
Eivind Fossum – mente det burde omformuleres noe den siste 
delen, "er, eller når  de er jevngamle, har størst positivt avvik". 
Eirik Kolbjørnshus - stilte spørsmål om premien for beste vær 
skulle deles ut selv om væren er solgt til private besetninger.  
Kjell Ivar Bergehagen- svarte ja på spørsmålet til Eirik. Det er 
oppdretter her som skal premieres.  
Eirik Kolbjørnshus- stilte spørsmål om det kunne være aktuelt med 
en vandrepokal til den beste 1,5 år gamle væren. 
Kjell Ivar Bergehagen- ba årsmøtet om fullmakt til å vurdere 
forslaget til Eirik.  
Etter litt diskusjon om ordlyd så ble følgende vedtak fattet : 
Premiering av værene med høyest indeks innen rasene NKS og 
spæl når de er minst 2,5 år gamle. Utmerkelser deles ut hvert år for 
den beste væren som ikke har fått den før.  
Ved poenglikhet tildeles den til den væren som er eldst, eller den 
væren innen samme årgang med størst positivt avvik fra indeksen 
året før.  
 

  



5. Valg: 
a.Leder for 1 år, innstilling: Gjenvalg på Kjell Ivar Bergehagen. Kjell 
Ivar Bergehagen ble enstemmig valgt. 
b. 1 styremedlem for 2 år, innstilling : Gjenvalg på Hans Petter 
Vaberg. Hans Petter Vaberg ble enstemmig valgt.  
c. 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge for 1 år, innstilling: 
Gjenvalg på 1. Odd Steinar Granheim, 2. Ole Arne Øyhus og 3. Kjell 
Gudmund Svien.  
Alle 3 ble enstemmig valgt. 
d. Nestleder for 1 år , innstilling: Gjenvalg på Hans Petter Vaberg. 
Hans Petter Vaberg ble enstemmig valgt.  
e. Revisor for 1 år, innstilling: Toten regnskapskontor AS, Eina. Toten 
regnskapskontor AS, Eina ble enstemmig valgt. 
f. 1 medlem til valgnemnda med personlig varamedlem for 2 år, 
innstilling: Lars Olav Leirdal med Helge Nordlien som vara. Lars Olav 
Leirdal med Helge Nordlien ble enstemmig valgt.  
g. Godtgjørelse til styret:  Møtegodtgjørelsen ble enstemmig vedtatt 
uendra med kr. 160,- per time fra avreise til hjemkomst. Kjøring 
dekkes etter Statens satser (for tiden kr. 4,10 per km. ). Godtgjørelse 
til leder : Enstemmig vedtatt uendra med kr. 15 000,- i 
fastgodtgjørelse.  
Godtgjørelse for salg av værer: Enstemmig vedtatt uendret med kr. 30 
000,- i fastgodtgjørelse.  
h. Møteleder for årsmøtet i 2017: Kjell Ivar Bergehagen ble 
enstemmig valgt med Hans Petter Vaberg som vara. 
 
6. Arbeidsoppgaver og budsjett for 2016: 
Årsmøtet vedtok å videreføre det samme arbeidet i ring 41 i 2016 som 
i 2015.  
Pål Kjorstad la frem budsjettet som forslag for årsmøtet: 
Budsjett	  Ring	  41	  
2016	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Inntekter	  
Budsjett	  
2016	  

Regnskap	  
2015	  

Budsjett	  
2015	  

Regnskap	  
2014	  

Salg	  slakt,	  livdyr,	  ull	   950000	   962709	   865000	   930933	  
Kåringsavgift	   100000	   98600	   100000	   101400	  
Tilskudd	  avlsarbeid	   376250	   365880	   355000	   355490	  
Renteinntekter	   25000	   30255	   40000	   50758	  
Sum	  inntekter	   1451250	   1457444	   1360000	   1438581	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Utgifter	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Kåringsmateriell	   32000	   31590	   25000	   22903	  
Sekretærtjenester	   30000	   30000	   38000	   37200	  
Tilskudd	  ringdrift	   422000	   367880	   347000	   367490	  



Livdyrkjøp,	  
beh.endring	   725000	   721100	   750000	   750830	  
Godtgjørelse	  leder	   15000	   15000	   15000	   15000	  
Godtgjørelse	  som	  
lønn	   65000	   62840	   55000	   53880	  
Fastgodtgj.	  
administrasjon	   25000	   20000	   20000	   20000	  
Regnskap	   5000	   4200	   5000	   4050	  
Arbeidsgiveravgift	   11000	   10816	   10000	   9850	  
Kontorleie/rekvisita	   0	   0	   2000	   2000	  
Fakturering,	  
revisjon	   3000	   2760	   10000	   8966	  
Årsmelding	   12500	   11807	   9000	   7600	  
Årsmøte	   20000	   14363	   25000	   20411	  
Styre-‐
/medlemsmøter	   15000	   4880	   15000	   13859	  
Porto	   2000	   440	   2000	   1651	  
Reisekostnader	   30000	   29395	   30000	   31328	  
Premier,	  gaver	   2000	   651	   2000	   374	  
Sum	  utgifter	   1414500	   1327722	   1360000	   1367392	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Resultat	   36750	   129722	   0	   71189	  
	   	   	   	   	  

	       
Budsjettet ble enstemmig godkjent.  
 
Årsmøtet slutt. 
 
 
 
Kommentarer/innspill etter årsmøtet: 
Helge Nordlien – roste høstens kåringer, fungert veldig bra og slik de 
ville det skulle fungere.  
Pål Kjorstad- kritisk til at avlsrådet ikke har fulgt opp vedtaket fra 
spælmøtet når det gjelder spælulla.  
Odd Steinar Granheim- kritisk til at seminværene blir dømt på nytt når de 
kommer på seminstasjonen. 
Eirik Kolbjørnshus- ull har høy arvbarhet, slik at vi skulle forvente bra 
framgang ved å vektlegge ull mer i indeksen. 
 
 
 
Terje Bakken, referent   


