NÖK-kongressen, Jakobstad, Finland 31 juli – 3 augusti 2016
Generalsekreterarens rapport till generalförsamlingen för perioden 2014 – 2016
Styrelsen
Styrelsen har sedan mötet i Steinjaer, Norge bestått av Niclas Sjöskog, ordf, Finland, Antti
Latva-Rasku, Finland, Mari Björke, Norge , Johannes Torfason, Island, Annica Hansson,
Sverige och Morten Hansen, Danmark. Under perioden mellan kongresserna har styrelsen
som brukligt varit samlad vid två tillfällen. Dels hösten 2015 i Jakobstad för planering av
årets konferens och dels nu den 31 juli för genomgång av programmet samt ev. förslag till
generalförsamlingen.
Generalsekreterarens roll är främst som erfarenhetsreferens över en längre period av NÖKs
verksamhet. Det aktiva arbetet utförs som bekant mest av de nationella ledamöterna i
styrelsen och i allra högsta grad av arrangörslandet.
NÖK-mötet 2016
Detta planlades vid möte i Jakobstad hösten 2015 med styrelsen och de nationella
avdelningarnas sekreterare. Senaste konferensen utvärderades som grund för
planeringsarbetet, där de viktigaste delarna som vanligt förberetts och bearbetats av
arrangörslandets avdelning inför planeringsmötet. Programarbetet fortsatte sedan via mail
under hösten. Inbjudan med fyllig information presenterades för medlemmarna redan i
Steinkjaer och sedan med komplett program på hemsidan i slutet av 2015. Vi kan nu med
glädje notera att en stor grupp NÖK-medlemmar och inbjudna gäster möts även denna gång
för att delta i ett intressant program.
NÖKs ’rytm’
NÖK lever upp intensivt under mötesåren. Det gäller naturligtvis allra mest arrangerande
lands förening – och de har en mycket omfattande insats bakom sig fram till i dag. Det är
viktigt att komma ihåg att utan de insatserna har vi inget NÖK!!
Wriedt-plaketten
Plaketten är NÖks högsta utmärkelse och utdelades vid mötet i Steinkjaer till Harald Volden,
Norge och Asbjörn Helland, Norge. Inför mötet här i Jakobstad ger styrelsen förslag till
generalförsamlingen om nya, välförtjänta mottagare.
Övrigt
Den danska avdelningen har haft ansvaret för NÖKs hemsida med förre sekreteraren Ole
Klejs Hansen som webredaktör. NÖKs styrelse framför sitt varma tack för den insats som
gjorts med detta. Hemsidan är idag ett nödvändigt forum för vår information såsom
konferensprogram m.m.

Alla medlemmar har som tidigare rätt att få alla ländernas ledande husdjurstidskrift efter
anmälan via hemsidan.

Ekonomi
Generalsekretariatet har inte längre någon egen ekonomi enligt beslut vid föregående möte.
Alla omkostnader täcks direkt genom respektive nationell avdelning och kostnader för
hemsidan bekostas av det land som är på tur att genomföra nästa konferens.
Avslutning
NÖK är en alldeles speciell sammanslutning. Genom åren har många av de riktigt
framåtsyftande frågorna och idéerna dryftats mycket tidigt inom NÖK som forum. Med den
familjära atmosfären och i de avspända samtalen finner man lätt grogrund för ytterligare
utveckling av frågorna till fromma för verksamheten för Nordens kobönder.
Låt oss hoppas att detta också fortsatt ger en möjlig och positiv funktion för vår fina
sammanslutning i NÖK !
Falkenberg 2016-07-22
Hans Ekström/NÖKs generalsekreterare

NÖKs General secretary report 2014 -16 – Short summary
The NÖK Board of directors has consisted of the above mentioned persons (‘Styrelsen’). The
Board has met twice during the period. First, in October 2015 to discuss and arrange the
meeting 2016 and secondly at the start of the meeting to check up and make final
adjustments.
The activities of NÖK speed up during the congress years, and especially the arranging
country puts a lot of effort in the congress arrangements.
Wriedt award
This is the NÖKs award to persons having carried out important contributions to the
progress of farm animal husbandry in the Nordic countries. Also this year two new highly
qualified candidates are presented for decision of the general assembly.
Economy
The general secretary is expected to carry his or her own costs and the secretariat does not
have a separate economy. Thus eventual arising costs still will have to be parted between
the countries.

