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Saksliste: 

1. Velkomst og registrering av deltakere. 

Disse deltok på Årsmøtet: 

Tor Erik Rødsdalen, Lars Andreas Kirkerud, Sylvi Slettebø, Geir Inge 

Auklend, Ingar Tallakstad Lie, Harald Sandbæk, Arild Skogdalen, Stig 

Ingar Bredesen, Anja Laupstad Vatland  

 

Tor Erik Rødsdalen ble valgt til ordstyrer,  

Anja Laupstad Vatland ble valgt til referent. 

 

2. Godkjenning av innkalling 

Innkalling enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av saksliste 

Sakslisten enstemmig godkjent.  

 

4. Årsmelding 

Årsmeldingen ble lest opp. Underveis ble det diskutert flere sider ved 

Norsk Brunbielag sin aktivitet og arbeidsliste. Noen av temaene der 

det synes stor enighet er ført opp under.  

 

- Innsendingen av prøver til rasemålinger i 2016 var lavere enn 

ønsket. Det ble fra flere kommentert at det var for store krav til 

bakgrunnsinformasjon om bifolket som skulle prøvetas som var 

årsak til dette. For 2017 må det gjøres enklere slik at flere sender 

inn prøver. Rasemålinger er en nødvendighet og må være et årlig 

tilbud til våre medlemmer. 

- Viktigheten av at dronegivere er 100% rent brune ble tatt opp. Vi 

må informere medlemmene om dette. Beregninger viser at man 

bør ha 10 ulike dronegivere i en paringsbigård for å sikre nok 

genetisk variasjon.  

- Notatføring for å sikre historikken på dronninger i avl og for å kunne 

velge ut det beste avlsmaterialet er viktig. Kulturen for å føre gode 

og systematiske notater kan forbedres. Nybegynnerkurs er et godt 

sted å lære nye birøktere om hvor enkelt kubekortene kan føres 

og hvilken nytte den enkelte birøkter har av slike notater. Selv den 

som kun driver avl for eget bruk vil ha nytte av notatføring. 

De viktigste vurderinger som bør noteres er gemytt, svermetrang 

og honningutbytte. Ellers bør man notere hva man gjør med 

bifolket; som fôring, tavler og dronningskifte mm.  

- Man bør ikke avle på dronninger yngre enn 3 år. Da har man to 

sesonger å kunne vurdere dem ut fra.  

 

 



 
 

 

 

 

5. Regnskap 

Regnskapet enstemmig godkjent. 

 

Det ble stilt spørsmål ved om alle mulige finansieringskilder er 

undersøkt. Styret må se på dette i løpet av 2017 slik at søknader for 

2018 kan gjøres klare. 

 

Regnskapet er ikke gjennomgått av revisor. Årsmøtet ønsker å innføre 

revisjon av årsregnskapet og velger to medlemmer som revisorer.  

 

NBBL bør organisere gruppereiser til konferanser og årsmøte. Styret får 

i oppdrag å forsøke å skaffe ekstramidler til deltakelse på slike 

konferanser.  

 

6. Valg  

Valgkomiteen har i år bestått av Sylvi Slettebø og Lars Andreas 

Kirkerud. Et forslag til valget ble fremlagt i god tid før møtet. 

 

Tor Erik Rødsdalen gjenvalgt som leder for et år. 

Geir Inge Auklend valgt som styremedlem for to år. 

 

Styret i Norsk Brunbielag vil da for 2017 bestå av følgende personer:  

 

Leder:   Tor Erik Rødsdalen 

Styremedlem  Geir Inge Auklend 

Styremedlem   Lars Haugberg 

Styremedlem  Harald Sandbæk 

Styremedlem  Anja Laupstad Vatland 

 

Som revisorer ble to medlemmer valgt: 

Arild Skogdalen og Ingar Tallakstad Lie  

 

Valgkomité: 

Sylvi Slettebø og Stig Ingar Bredesen 

 

 Neste Årsmøte holdes i Rogaland, i uke 14 eller 15.  

 

7. Faglig innslag 

Møtet ble avsluttet med en gjennomgang av statistiske 

vurderingskriterier for avl ved Lars Kirkerud.  


