Protokoll 5/22
ekstraordinært styremøte
mandag 23. mai 2022, kl 18-19, Teams
Til stede:
Terje Lindstrøm (leder)
Stig Arne Egren
Torill Moe
Astrid Indrebø
Roy Sundby
Meldt forfall: Marianne Ørke
32/22 Oppnevning av nytt avlsråd
Det var enighet om at vi forespør Bjørg Helgesen og Else Marie Lillesæter om å gå inn i avlsrådet. Disse
er tidligere foreslått av medlemmene og har vært på avlsrådskurs. Terje kontakter dem snarest for å få
en bekreftelse fra dem om at de ønsker å gå inn i avlsrådet - og melder tilbake til Astrid.
Astrid skriver tekst til en kort mail som sendes alle medlemmene hvor vi ber om forslag til flere
medlemmer i avlsrådet. Forlag sendes til styret med en kort info om interesse, bakgrunn og
kompetanse. Det opplyses i mailen hvem som er oppnevnt i nytt avlsrådet (så fremt de har takket ja til
oppnevningen). Torill har tilgang til medlemsarkivet og sender mailen på vegne av styret.
Instruks for avlsrådet legges ut på hjemmesiden (Marianne)– henvises til i mailen til medlemmene.
Tilsvarende tekst som i mailen legges ut på FaceBook, Instagram og på klubbens hjemmeside.
33/22 Organisering av avlsrådet
Astrid går inn som koordinator for avlsrådet og er bindeledd mellom avlsrådet og styret. Avlsrådet
fordeler oppgavene mellom seg.
34/22 Instruks for avlsrådet
Instruks for avlsråder er vedtatt og legges ut på hjemmesiden – Marianne
35/22 Avlsregler
Endelig utkast til avlsregler ble vedtatt.
Diskusjon rundt tidspunkt for når reglene skal gjelde fra. De avlsreglene som er gjeldende pr i dag er ikke
vedtatt av noe årsmøte. Sist avlsregler ble vedtatt av årsmøtet var for 15-20 år siden; reglene er
forandret flere ganger siden den tid. Det er usikkert om det er styret eller avlsrådet som har vedtatt de
forandringene som er foretatt. Det var en klar oppfordring fra Oppdretterkonferansen at avlsreglene

burde revideres i tråd med innspill fra foredragsholderne og konklusjonene fra gruppediskusjonene. Da
det ikke lyktes det forrige styret å legge frem reviderte avlsregler på årsmøtet i mars, er det lite
hensiktsmessig å vente ytterligere ett år (til mars 2023) før nye regler trer i kraft. Tiden fram til da kan
brukes til å samle erfaring fra de foreslåtte endringene og utarbeide statistikker, i første rekke mht bruk
av HD-indeks.
Det ble vedtatt med 4 mot 1 stemme at avlsreglene trer i kraft umiddelbart og er gjeldende fram til
årsmøtet.
Som tidligere vedtatt, legges avlsreglene ut på høring i medlemsbladet før nye avlsregler legges frem for
årsmøtet.
36/22 Svarbrev til avtroppende avlsråd
Terje og Astrid har utarbeidet et forslag til svarbrev, som gir en oppsummering av styrets behandling og
kommunikasjonen med avlsrådet.
37/22 Signaturrett Brønnøysund registeret
Det ble vedtatt at leder og sekretær i fellesskap skal ha signaturrett.
Signert protokoll må foreligge.
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