
Årsmøte Norsk Hjorteavlsforening 18. mars 2018 

Quality Hotell Steinkjer 

Deltagelse, 21 fremmøtte hvorav 17 stemmeberettigede. 

 

1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste 

• Vedtatt godkjent 

 

2. Valg av ordfører og referent 

• Ordfører Siv Merete Marås 

• Referent Anders Wåla 

 

3. Valg av 2 til å underskrive protokoll 

• Kjell Kristiansen 

• John Stallvik 

 

4. Årsberetning presentert av leder 

• Ingen kommentarer ut over et par skrivefeil 

 

5. Regnskap 

• Fremlagt regnskap er ikke revidert, da revisor ble forhindret fra å komme på 

fagsamling som planlagt. 

• Gjennomgang viser at økonomien er god, inntekter fra kompetansebevisordningen 

er «netto» inntekt i 2017 

• Det tas til orde for å sette av midler øremerket vedlikehold av kompetansebevis 

plattformen 

• Det ble orientert om noen utfordringer med fakturering av årsmøte og 

medlemskontingent 

• Regnskapet revideres og godkjennes på neste årsmøte 

 

6. Evaluering av nyhetsbrev, NHF nytt og ny nettside 

• Noen savner et håndfast blad. 

• Det har vært for få «nyhetsbrev» i 2017, og det oppfordres til at det kommer 

minimum 4 «brev» i året 

 

7. Budsjett 

• Kontingent vedtas som for 2017 

• En reell sponsor, de andre ryddes vekk fra nettsidene  

• Inntekter fra kompetansebevisordningen settes av til vedlikehold av løsningen faglig. 

Det budsjetteres med 10 000 kr i 2018 

• Det budsjetteres med «lønn» for drift av nettside og nyhetsbrev. Det budsjetteres 

med 10 000 kr i 2018 

• Budsjett godkjennes med omdisponering av midler til årsmøte/fagseminar, drift av 

nettside, og bransjestandard 

 



8. Medlemskontingent 

• Videreføres uendret 

 

9. Valg 

Valgkomiteens innstilling til valg i Årsmøtet 2018 ble vedtatt av årsmøte. 

Leder:     Siv Merete Marås velges for 1 år. 

Styremedlem:   Lars Erik Almo velges for 2 år. 

Styremedlem:   Dag Kjellevold Velges for 2 år. Ny. 

Styremedlem:  Christian Isaksson, ikke på valg. 

Styremedlem:  Lars Øyvind Hillestad, ikke på valg. 

 

1. vara:   Halvor Aas gjenvalg 1 år. 
2. vara:   Rolv Harry Dullum gjenvalg 1 år. 

 

Revisor:   Johan Trygve Solheim gjenvalg 1 år. 

Valgkomite:   Per Solberg, Morten Nystad og Arild Grøndalen. 

 

Honorarer. 

Valgkomiteen innstiller på kr 6000 til leder og kr 4000 fordeles internt av styret der det er 

størst arbeidsbelastning.  

 

10. Bransjestandard 

• Forordningen vedrørende animalske biprodukter er utgått og erstattet med ny. 

Muligheten til å bruke dette som åte, er ikke like tydelig i ny forordning. Det skal 

etableres en arbeidsgruppe under ledelse av Halvor Aas, og resultatet presenteres på 

neste årsmøte. Arbeidsgruppen rapporterer til Styret som rapporterer til Mattilsynet 

 

11. Innkomne saker 

• Revidering av kompetansebevisordningen, oppstart 2019, ferdigstillelse 2020 

• Nødvergerett i hegn, Leder tar kontakt med Miljødirektoratet. 

• Oversikt over tilgjengelige bukker/livdyr, pr fylke. Legg ut tilgjengelige dyr på NHF 

sidene. Det bør tenkes på et system for avlsarbeid 

 

 

 

Referent  

Anders Wåla 


