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Fra styret:







Kristin Stølan.
Bengt Vestgøte.
Harald Odland.
Anders Morken.
Ole Høystad.
vara Linda Engebretsen.

Trond Pedersen deltar på planleggingen av dyrsku'n i Seljord 2015.

Agenda:




Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:

Dyrsku'n.
Valg 2015.
Eventuelt.
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Sak 1:

Dyrsku'n.

I år er foreningen tildelt utstillingsplass i husdyrhallen og Trond stiller ut dyr. Det settes
fokus på medlemsverving under utstillingen. Linda, Trond og Bengt står på stand
med utdeling av info, verving og salg av artikler. Det er ønsket at en til deltar.

Sak 2:

Valg 2015.

På valg:




Harald.
Bengt.
Kristin.

De som er på valg sier fra i god tid dersom de ikke ønsker å ta en periode til.

Sak 3:

Eventuelt.

Melkesimmental; Geno gikk tom for doser av fjorårets import okser. Dette medførte
at deler av landet var uten doser i nesten en mnd. Rutiner for lagerkontroll skal
endres så dette ikke skjer igjen. Det ble bestilt totalt 2000, 500 av hver av oksene.
Disse er nå fordelt på rutene.
Simmental er tildelt 13 testplasser på Staur. Gode tall for bruk av norsk semin kom
rasen til gode.
I sommer deltok foreningen på Dansk simmentaltreff. Ole og Bengt representerte
styret. På Svensk simmentaljubileum deltok Bjarte og Bengt. Dette var fine
arrangement som ga gode kontakter og åpner for mer samarbeid i fremtiden!
Det er opprettet avtale med fjøssystemer om at medlemmer av
simmentalforeningen gis inntil 25% på kjøp. På dyrsku'n selges lettgrinder brukt på
utstillingen med inntil 40% avslag. Dette forutsetter henting på utstillingen.
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