Innkalling til årsmøte
fredag 06. mars 2020 kl. 11.00
på Utstein Kloster

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. 12.00 lunsj buffet

Etter årsmøte og lunsj starter Svinekongressen med faglige innslag fra våre
sponsorer. Svinekongressen er åpen for alle svineprodusenter. Se vedlagt
program for kongressen.

Vel møtt til alle medlemmer!
Styret i Forum Gris Rogaland

Årsmelding
Årsmøte i fjor var 20. mars 2019 på Bryne Kro og Hotell.
Styret i 2019:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. Varamann:
2. Varamann:

Tormod Frode Ropeid
Solfrid Holta
Tom G. Dyrskog
Heino Nielsen
Jakob Bø (møter fast på styremøtene)
Johannes Soppeland

Verv utenom styret:
Regneskapsfører:
Jæren Rekneskapslag v/Gro Mabel Anda
Revisor:
Magnar Møller
Valgnemnd:
Bent Ove Byberg
Bjørn Ståle Bekkeheien
Jan Tore Mortveit (leder)

3 år
2 år
1 år

Det er nå 76 medlemmer i Forum Gris Rogaland.
• Aktiviteten i 2019:
• I 2019 hadde vi 5 styremøter og behandla 27 saker. De første 9 sakene er
repeterende fra møte til møte.
• «Forum Gris 25 år» Jubileumsfest ble holdt på Sola Strandhotell 18.-19. januar. Det
var en egen festkomite som jobba med arrangementet. Vi fikk høre mange gode
foredragsholdere og om kvelden hadde vi festmiddag med musikk og underholdning.
Det møtte ca 70 personer til et vellykka arrangement.
• 13. mars møte sammen med BLS. Tema «Tilskudd til smågris» Møte var godt, men
det burde vært flere deltakere.
• Årsmøte på Bryne Kro og Hotell 20. mars 2019. Det møtte ca 20 personer, og Dan
Bysted fra Ø-Vet holdt et faglig innslag om «Hvordan få en god smågris».
• Møter med møllene både vår og høst. Her drøfter vi kvalitet, feilmarginer på
kraftforet og jobber for å få ned de store variasjonene i råvarene.

• 02. april hadde vi Mattilsynet til stede på styremøte. Her ble mange og viktige saker
drøfta, blant annet «Det bør være mer fokus på kvalitet enn kvantitet», og
viktigheten av godt med rotematieriale.
• Det ble sendt ut nyhetsbrev i mai. Her ble det bl.a. referert fra møte med Mattilsynet. På nettsida kan du finne brosjyre om rotemateriale og kort referat fra møte.
• 25. oktober – Norsvin sin Regionkonferanse. Hele styret deltok.
• 05. november medlemsmøte på Felleskjøpet RA, Kvalaberget. Her fikk vi en
orientering og det ble satt fokus på støv problematikken. Avslutta med omvisning på
ny kraftforfabrikk.
• «Gris i `19» 21.-22. november på Gardemoen. En fra styre deltok.
• Som vanlig har fòrprøver vært i fokus! Vi ønsker å ha en viss kontroll over råvarene
og kvaliteten på blandingene. Vi har i løpet av 2019 sendt inn 22 kraftforprøver til
analyse. Styret jobber med å reforhandle avtalene med møllene, vedr forprøver som
gjenspeiler norsk standard sine krav til avvik.
Vi har vært i kontakt med Eurofins for å teste resultat, pris og om vi får resultat
tilbake raskere. Det viser seg å være nesten dobbelt så dyrt, så vi fortsetter å bruke
Synlab Analytics.
Heino har tatt i mot kraftfòrprøver og sendt videre til analyse. Det er og mulig å
levere prøver til Mabel på kontoret på Særheim.
Vi oppfordrer medlemmene til å levere inn prøver til analyse. Medlemmer kan
også sende inn prøver selv. Kontakt Heino Nielsen 
• 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 besøksrunde.
Takk til Erik for godt arbeid.
• Heimesida har blitt oppdatert med ny info og nye bilder. Vi bruker i tillegg facebook

sida vår - her kan vi raskt og enkelt gi beskjed om arrangement osv.

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

Forslag fra valgnemnda for styre 2020
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamann
2. Varamann

Tormod Ropeid
Heino Nielsen
Solfrid Holta
Jakob Bø
Inger Anne Refsnes
Jan Tore Mortveit

gjenvalg
ikke på valg
gjenvalg
ny
ny
ny

1 år
1 år igjen
2 år
2 år
1 år
1 år

gjenvalg

1 år

1. varamann møter fast på styremøta.

Verv utenom styret
Revisor

Magnar Møller

Valgnemda 2020
Bjørn Ståle Bekkeheien
Bent Ove Byberg
Eirik Sunde

ikke på valg
ikke på valg
ny

Forslag fra Valkomite for 2020
Ingen endringer i godtgjørelsen.

1 år
2 år
3 år

