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ArsmØte i Norsk Kasjmirl ag2015

1 Konstituering av mØtet
Møteleder Jostein Kvåle

Skriver Ellen Marie Hansen

Underskriving av møtereferat: lnger Svele Hornstuen og Anita Stølan

2 Godkjenning av innkalling
Godkjent

3 Godkjenning av sakslista
Godkjent

4 Årsmelding 2OL4
Godkjent

5 Regnskap
lnntekter:
Medlentspen ger 24900 kr

Smålags'avtale med NSG (100kr pr medlem som også er medlem i NSG) 2 500 kr for 25 stk

Andre inntekter 3 900 kr (Etterslep etter samling iTelemark og kopper).

Renter 93 kr

Totalt 31 393 kr

Utgifter:
Driftsutgifter 14 323,5 kr
lngen andre utgifter
Totalt 14 323.5 kr

Årsresultat 17 069,50

Noen inntekter som skulle vært på i fjor kom i år. lngen fysiske styremøter i2OL4. Annonsesalg

kommer på neste år.

Kommentar: prøve å få mer renteinntekter ved å bytte bank.

Vi har snart 100.000 kr, dette kan bli godt å ha, for eksempel i forbindelse med avlsarbeid.

Regnskap er revidert og funnet i orden. Godkjent.



6 lnnkomne saker
lngen innkomne saker. Fristen var 15. januar,

7 Kontingent og honorar
Vi har ikke honorar.

Forslag fra styret er å ha uendra satser. Vedtatt.

8 Arbeidsplan for 2015
o Dyrehelseforskriften
o Avlsarbeid
o Informasjon
o Sommersamling

Sommersamlins - skal vi ha det? Det har tidligere vært snakket om kjøtt som tema. Farging av ull kan

også være tema et år. Det er krevende å arrangere 2 treff i året for en så liten organisasjon som oss.

Kom forslag om at vi lager en komite som planlegger sommersamling. Å legge Årsmøtet i

sommerhalvåret er veldig fint for å kunne reise lenger og se mer, men det er også lite tid til å reise på

den tida av året. Årsmøtet bestemte dato til 28-30 august. Positiv stemning for at sommersamling

blir arrangert i Fjellregionen sommeren 2015.

Dvrehelseforskrift må følges opp. Vi har fått et uferdig utkast. Mangler bla vedlegg med vilkår, som vi
må forholde oss til når det kommer. Dette kommer nok til å ta tid. Avlsarbeidet er avhengig av denne
forskriften !

Avlsarbeid - hvordan gripe an dette? Bør videre arbeid skje i samarbeid med NSG V/Tor Blichfeldt og

-

fagrådet,for geit. På fagdagen skisserte Tor Blichfeldt en modell med et antall avlsbuskaper i hver
region (regioninndeling er avhengig av den nye dyrehelseforskriften). Kanskje det holder med 2

avlsbuskaper i hver region, ikke 3 som var antydet på fagdagen. For å gjennomføre må Kasjmirlaget
finne folk som har lyst. Det passer ikke for alle å inseminere; det er arbeidskrevende og dyrt for små

buskaper. På fagdagen hørtes det ut som om NSG godt kunne hjelpe oss. Det må følges opp. Skal det
avles for kjøtt eller ull? Med så liten populasjon bør vi nok ta vare på det meste og kun luke ut ting vi
absolutt ikke vil ha. Målet må være eifunksjonell geit. Avlsbuskapene må også passe på at vi klarer å
skaffe bukker til de som trenger det! Det må sendes ut spørsmål til aktuelle buskaper, så vi vet at vi
får noen i alle regioner.

lnformasion; styret får mange henvendelser fra folk som lurer på ting angående kasjmirgeiter
Forslag om at 6n i styret kan være hovedkontaktperson. Dette diskuteres på styremøtet.

9 Budsjett
Vifortsetter uten budsjett. Vi må bruke penger på ting som er nØdvendig, spesielt med tanke på

dyrehelseforskrift en og avlsa rbeidet.



10 Valg

Leder Jostein Kvåle - på valg Gjenvalgt for 1 år

Styremedlem Oddveig Gikling-Biørnå - på valg Gjenvalgt for2 år

EIlen Marie Hansen - ikke på valg, 1 år igjen

Vidar Morken - ikke på valg, 1 år igjen

Knut C. Milde - på valg, tok ikke gjenvalg Anne Lill Haugen Gagnat, ny for 2 år

1. vara Anne Lill Haugen Gagnat - på valg, tok ikke gjenvalg Anders Strand, ny for 1 år

2. vara Tor Granerud - på valg Gjenvalgt for 1 år

Revisorer Signe Karin KvamsØy - på valg Gjenvalgt for 1år
Åse Bratland - på valg Gjenvalgt for 1 år

Valgkomite Arve Seljevold - på valg, tok ikke gjenvalg Knut C. Milde, ny for 2 år

Anita Stølan - ikke på valg

L1 Avslutning v/ leder
Knut fikk kopp som takk for innsatsen i styret.

God tur hjem igienl
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