
Referat fra 

MØTE I STYRET I RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND I ØYER 14.10.2010 

 

Tilstede: Tobias Stubrud, Kjell Ivar Bergehagen, Hans Petter Vaberg, Lars Olav Leirdal. 

Sekr. Treje Bakken hadde lovlig forfall. 

Sak 14.2010  Referatsaker 

Terje: Stiftelsesmøte avd 55. 

Terje og Hans Petter. På orienterindsmøte. 

Bjørndrepte værer i avd 45. Terje søker erstatning for de 4 værene 

Møterunde mer avlssjefen.  

Kåringene oppsummeres i avd.ledermøte pga forfall fra sekretæren 

Sak 15.2010 Dommerhonorar. 

Styret vedtar å øke dommerhonoraret fra 900 kr. til 1200 kr. + kjøring etter statens 

satser fra og med 2010. 

Sak 16.2010 Inn og utmeldinger. 

Avd 52: Mari og Øystein Slåen søker medlemsskap. 

Styret behandler søknaden 2/11 hvis det blir levert ei liste over innkjøpte dyr de siste 

2 årene og helst de siste 5 årene. Beitelag, kontaktbesetninger mm 

Avd 46: Steinar Volden har trukket sin søknad om medlemsskap. 

Styret tar dette til etterretning 

Avd 48: Aud og Asgeir Haugstad  

 Helge Roar Husom 

 Jon Einar Høystad 

 Erik Ellingsberg 

Disse har meldt seg ut av ringen. 

Utmeldingene godtas 



Sak 17.2010. Avd. 55, innsett og dispensasjonssøknad. 

 De siste åra har disse besetningene fått indeksværer kun fra avd 47. 

På bakgrunn av dette søkes det om dispensasjon til å overføre 2 

eliteværeer fra avd 47 til avd 55. 

Det søkes også om at det blir gitt dispensasjon fra kravet om oind. 

På 125 for å få granskingstilskudd. 

Søknaden sendes via regionutvalget  

  

Sak 18.2010. Saker til møtet med avd. og værholdslag den 2/11 

Praktiske opplysninger 

Seminsesongen 

Gjennomgang av kåringsstatistikk og kåringer 

Gjennomgang av gransking. Og innsett  

Vedtekter.  

Hvordan styret velges luftes på møtet 

2 ulike forslag om valgkomite: 

1. Egen valgkomite velges 1 fra hver region velges for 3 år 1 hvert år. 

2. valgkomiteen i osg fungerer for r41 avlsut oppl det må sitte ringmedl 

valgkomiteen 

 Stemmerett hver avd har 1 stemme Værholdslaga har møte og talerett (som i 

dag 

Spælringene’s utfordringer 

Diskusjon om muligheter til å heve nivået i egen avd 

Sven Reiersen som er region øst sin representant i landssrådet vil delta i 

møtet 

 

Sak 19.2010 Status så langt på årets gransking/bestilling av værer 

oppskriving av indeksen med 3 poeng 

 


