Innkalling til årsmøte
onsdag 20. mars 2019 kl. 19.00
på Bryne Kro og Hotell

Saksliste:
1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av to til å skrive under årsmøtereferat
6. Gjennomgang av årsmelding
7. Gjennomgang av regnskap
8. Innkomne saker
9. Valg

Kl. 20.30 middag/dessert
Faglege innslag ved Dan Bysted fra Ø-Vet AS «Hvordan få en god smågris»

Vel møtt til alle medlemmar!
Styret i Forum Gris Rogaland

Årsmelding
Årsmøte i fjor var 2. mars 2018 på Utstein Kloster.
Styret i 2018:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. Varamann:
2. Varamann:

Tormod Frode Ropeid
Solfrid Holta
Tom S. Dyrskog
Heino Nielsen
Eirik Sunde (møter fast på styremøtene)
Johannes Soppeland

Verv utenom styret:
Regneskapsfører:
Klepp Rekneskapslag v/Gro Mabel Anda
Revisor:
Magnar Møller
Valgnemnd:
Bjørn Ståle Bekkeheien (leder)
Jan Tore Mortveit
Jens Børge Flesjå

3 år
2 år
1 år

Det er nå 85 medlemmer i Forum Gris Rogaland.
• Aktiviteten i 2018:
• I 2018 hadde vi 5 styremøter og behandla 13 saker. De første 9 sakene er
repeterende fra møte til møte.
• Svinekongress/årsmøte på Utstein Kloster 2. mars 2018. Godt fremmøte til en
vellykka kongress.
• Vi har hatt et heldagsmøte med møllene. Et møte med den ene mølla før lunch, og
den andre mølla etter lunsj.
• Som vanlig har fòrprøver vært i fokus! Vi ønsker å ha en viss kontroll over råvarene
og kvaliteten på blandingane. Heino Nielsen har tatt i mot kraftfòrprøver og
videresendt til analyse. Det er og mulig å levere prøver til Mabel på kontoret til Klepp
Rekneskapslag på Særheim. Det er sendt inn 17 prøver, hvorav 7 viste avvik etter
Forum Gris sin standard. Vi vil nytte anledningen og oppfordre medlemmene til å
levere inn prøver til analyse 

• Rådgiver Erik Jensen er vår mann på vurdering av fòrprøver, og han er i Norge flere
ganger i året for å drive rådgiving. Vi sender ut sms når han er klar for besøkesrunde.
Dette synes vi fungerer godt. Takk til Erik for godt arbeid.
• På årsmøte i fjor ble det etterlyst mer på rådgivingssida. Ø-Vet AS fra Danmark kom
24. september til Bryne Kro & Hotell og informerte om sine tjenester. Det var ca 35
deltakere og tilbakemeldingene var gode. Opplegget ble testa på noen kunder og ble
delvis sponsa av Fatland, Felleskjøpet, Fiskå Mølle og Forum Gris.
• Medlemsmøte 25. oktober med Fiskå Mølle – tema dyrevelferd og info om griseapp.
Godt fremmøte og interessante innlegg.
• Norsvin - Regionkonferanse 26.-27 oktober. 2 fra styret deltok.
• Forum Gris 25 år – Styret satte ned en festkomite bestående av tidligere formenn i
FG. Stort arrangement ble planlagt med gode foredrag to dager og fest om kvelden.
• Heimesida og facebook. Forum Gris ønsker å følge utviklingen på sosiale medier, og
kom på facebook i 2018 . Her kan vi raskt og enkelt gi beskjed om arrangement
osv. Vi har og satt i gang arbeid med oppgradering av heimesida – med nye bilder og
ny informasjon.

Ein stor takk til sponsorane våre: Fatland, Fiskå
Mølle, FKRA, Nortura, Prima, Hå Rekneskapslag
og Klepp Rekneskapslag for økonomisk og fagleg
støtte som gjer det muleg for oss å driva til beste
for våre medlemmer.

Forslag fra valgnemnda for styre 2019
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamann
2. Varamann

Tormod Ropeid
Heino Nilsen
Solfrid Holta
Tom S. Dyrskog
Jakob Bø
Johannes Soppeland

gjenvalg
gjenvalg
ikke på valg
ikke på valg
ny
gjenvalg

1 år
2 år

gjenvalg

1 år

1 år
1 år

1. varamann møter fast på styremøta.

Verv utenom styret
Revisor

Magnar Møller

Valgnemda 2019
Jan Tore Mortveit
Bjørn Ståle Bekkeheien
Bent Ove Byberg

ikke på valg
ikke på valg
ny

Forslag fra Valkomite 2019
Ingen endringer i godtgjørelsen.

1 år
2 år
3 år

