Norsk Kasjmirlag
Årsmøtereferat 2020
Åpning ved Leder Anita Stølan
Til stede: Anders Strand, Elin Morken, Vidar Morken, Olav Anders Stople, Margun Dåvøy Stople, Per
Magne Eikenes, Åse Bratland, Jorunn Havsgård, Jostein Kvåle, Øyvind Listou, Svein Kvamme, Karin
Feste, Solrunn Hol, Terje Kleiven, Bjarne Olsen Høyås, Lisa K. Olsen Høyås, Anita Stølan, Tove Bakke
og Ellen Marie Hansen.

Sak 1 Konstituering
Valg av møteleder: Terje Kleiven
Valg av skriver: Ellen Marie Hansen
Valg av redaksjonsnemnd – venter til vi trenger det
Valg av to personer til å skrive under møteboka: Solrunn Hol og Elin Morken.

Sak 2 Godkjenning av innkalling
Sendt ut 18. desember. Noen fikk ikke på grunn av feil i epostlista.
Godkjent

Sak 3 Godkjenning av sakliste
En innkommen sak ang ullprosjektet. Den tas under sak 7.
Godkjent.

Sak 4 Årsmelding 2019
Anita Stølan leste opp årsmeldingen. Årsmeldingen er godkjent.

Sak 5 Regnskap 2019
Kasjmirlaget har hatt inntekter på 12.143 kr i 2019
Kasjmirlaget har hatt utgifter på 15.971,89 kr i 2019
Saldo i banken er nå på 136.494,12 kr
Alle inntektene i dette regnskapet er medlemspenger. Tilskuddet fra NSG har ikke kommet med i
2019, det kommer på 2020. En del medlemmer betaler for 2019 i 2020.

De fleste utgiftene er knyttet til årsmøtehelga, litt også til sommersamlinga.
Regnskapet føres etter hva som går inn og ut på bankkontoen, og både inntekter og utgifter kan da
komme i feil år.
Regnskapet er revidert, og funnet i orden av revisorene.
Regnskapet er godkjent.

Sak 6 Vedtekter/ vedtektsendringer
Styret har bedt om en vedtektsendring.
§5 Årsmøte: Forslag om å endre fra: «Innkalling, sakspapir og revidert regnskap skal sendes
medlemmene senest 4 uker før årsmøtet» til: «Innkalling skal sendes medlemmene senest 4 uker før
årsmøtet. Revidert regnskap legges fram på årsmøtet.
Forslaget er enstemmig vedtatt.

Sak 7 Innkomne saker
Styret har kommet med en innstilling angående ullprosjektet.
«Kasjmirlaget er positiv til videreføring av Ullprosjektet i tråd med de foregående årene.
Styret vil stimulere til å få medlemmene til å kamme geitene sine.
Det ønskes en dialog for å bedre økonomien for de som leverer ull.»
Per Mange sier at prosjektet er sårbart, men de har lyst til å fortsette. De lurer også på hvordan de
skal få kasjmirbøndene til å kamme. Jo flere kilo Telespinn får, og billigere blir prosessen. Det faller
bort ei stor besetning som til nå har kammet når Ove Rygg gir seg med geiter. Med få kilo ull kan det
bli vanskelig å få ulla spunnet.
Den nye Facebooksida vil kunne brukes til å nå ut til flere, og få flere til å kamme.
Et annet problem er at det ikke er mulig å få tak i kammer akkurat nå. Nessemaskin er tom for de
kammene som de har hatt. De er også tom for hundekammen. Produsenten har lagt ned
produksjonen av slike produkter. Nessemaskin har spurt om Kasjmirlaget kan hjelpe med å finne
produsent av kam. Vi må prøve å finne noe andre plasser i verden.
Det er ikke mye økonomi i å kamme. Finnes det noen måte å stimulere dette på? Dette må regnes
på, det kan være en mulighet å øke råvareprisen.
På hjemmesida ligger bilder av hvordan kamme, skjema for ullinnsending og frist for innsending. Åse
har en video av kamming, den kan legges ut på hjemmesida.
Innstillingen er vedtatt.

Sak 8 Kontingent og honorar
Årsmøtet finner ingen grunn til å øke kontingenten.
Vedtatt.

Sak 9 Arbeidsplan for 2020
•

•
•
•

Årsmøtet synes styret har vært for lite aktiv på å informere medlemmene. Dette er styret
enig i, og ønsker å forbedre. Det må sendes ut informasjon til medlemmene. Sende ut
informasjon og legge det ut på hjemmesida i tillegg. Mer informasjon ut, til rett tid.
Styret må også se på hvordan hjemmesida er lagt opp. Innloggingen for redaktøren har laget
forvirring, da medlemmer tror de må logge inn for å finne informasjon.
Det skal utnevnes en person i styret som er kontaktperson med Eikenes Sau og Silke som tar
imot kasjmirulla.
Jobbe for ny bukk på seminstasjonen. Det er prøvd å inseminere med de gamle dosene, på 8
inseminerte geiter høsten -19 er det ei som har tatt seg. Finnes det fortsatt bukker i
Skottland?
o Oppfordre folk til å bli med i ammegeitkontrollen, forklare hvordan man kan bli med.
o Stimulere til inseminering.

Sak 10 Budsjett for 2020
Kassereren har satt opp forslag til budsjett for 2020.
Inntekter: Det er satt opp 18.000 kr i medlemspenger, og så får vi 7.500 kr fra NSG.
Utgifter: Utgifter med mulighet for ett fysisk styremøte, 10.000 kr. Årsmøtesamlinga koster 15.000
kr. Kopper og andre artikler er det også planer om.
Det er lagt opp et underskudd for 2020 på -9.360 kr.

Sak 11 Valg
2019
Anita Stølan
Terje Kleiven
Ellen Marie Hansen
Vidar Morken
Anders Strand

Periode
På valg
1 år igjen
På valg
På valg
1 år igjen

2020
Gjenvalgt

1. vara
2. vara

Per Magne Eikenes
Karin Feste

På valg
På valg

Karin Feste
Per Magne Eikenes

1 år
1 år

Revisorer

Signe Karin Kvamsøy
Åse Bratland

På valg
På valg

Gjenvalgt
Gjenvalgt

1 år
1 år

Valgnemnd

Jorunn Havsgård
Øyvind Listou

Ny
Ny

Øyvind Listou
Anders Olav Stople

1 år
2 år

Leder
Styremedlemmer

Gjenvalgt
Gjenvalgt

For
1 år
1 år
2 år
2 år
1 år

Sak 12 Avslutning av årsmøtet ved leder.
Lederen, Anita Stølan, avslutter med å si at Kasjmirlaget er en fin gjeng å være leder for. Hun sier
også at styret er smertelig klar over sine mangler, og at dette skal jobbes med.
Årsmøtet skal også uttale seg om når neste årsmøte skal være. Lederen foreslår at vi utsetter 1-2
uker, til litt ut i februar. Årsmøtet har ingen sterke motforestillinger, og overlater til styret å
bestemme.
Takk for nå, og vel hjem!

Referent Ellen Marie Hansen

