STYREMØTE NORSK SIMMENTALFORENING 14.04.2016

Sak 1. simmentalmagasinet.
Simmentalmagasinet er nå klart til trykk, korektur må studeres i helgen og feil
må rettes innen mandag. Bladet ble noe forsinket da mange frivillige har laget
stoff til bladet.
Vi har i år klart og lage bladet uten store utgifter til anskaffelse av stoff.

Sak 2 Okseuttak kjøttsimmental testomgangen 2015/2016.
Det ble etter okseuttak på staur 11.04.2016 tatt ut to nye seminokser og en
reserveokse.
1 Kevin P av Morken (produksjon)
2 Kumshot p av Hovde (moregenskap/lettkalver)
Reserve: Kevin av Sperre.
Det ble i tillegg auksjonsgodkjent 8 salgsokser og 2 okser ble slaktet grunnet
dårlige bein.
Dette er en av historiens beste årganger for simmental på staur og dette lover
bra for fortsettelsen.

Sak 3. Dyrskun seljord 2016.04.26
Det er nå bestemt at melkesimmental i år kommer tilbake på dyrskun.
Melkesimmental skal stille i egen klasse og Hans Reidar Kjærland skal reise runt
og plukke ut dyr og være dommer på dyrskun sammen med Sigve Bø.
Kjøttsimmental skal i år stille med okse i husdyrhallen, Bengt har skaffet en
tidligere testokse fra staur til utstillingen.
Vi må ordne premie til melkesimmental. Kristin undersøker og ordner dette.

Sak 4 Årsmøte TYR.
Det har ikke kommet referat fra årsmøte.
Saken blir flyttet til neste styremøte.

Sak 5 Tilgjengelihet semin.
Tyr har tatt tak i saken og Geno og tyr har hatt flere møter.
Siste nå er at Geno skal ta inn alle sædrutesjafører til et møte og røske opp slik
at alle insemenører sørger for at det alltid er doser av alle slag tilgjengelig.
Geno lover at dette skal bedres.

Sak 6 Seminsalg Januar/Februar
Melkesimmental 32% økning 757 Totalt
Kjøttsimmental 15% økning 307 Totalt

Sak 7 Eventuelt.
Vi søker Tyr om midler fra 150 000 potten til annonsering for økt seminsalg i
2016.
Vi skal ha stand på okseauksjonen på staur 23 April. Ole .Anders .Bengt og
Linda skal delta fra simmentalforeningen på auksjonen.

Harpefoss 14.04.2016
Anders Morken.
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