NÖK-kongressen, Steinkjaer, Norge 27 – 30 juli 2014
Generalsekreterarens rapport till generalförsamlingen för perioden 2012 – 2014
Styrelsen
Har sedan mötet i Gråsten, Danmark, Björke, Norge ordf, Tone Roalkvam, Norge, Johannes
Torfason, Island, Charlotte Hallén-Sandgren, Sverige, Gert Pedersen Aamand, Danmark,
Karoline Holst, Danmark och Niclas Sjöskog, Finland. Under perioden mellan kongresserna har
styrelsen som brukligt varit samlad vid två tillfällen. Dels hösten 2013 i Steinkjaer för planering
av årets konferens och dels nu den 27 juli för genomgång 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 2014
Detta planlades vid möte i Steinkjaer 18-20 oktobser 2013 med styrelsen, generalsekreteraren
och de nationella avdelningarnas sekreterare. Efter NÖKmötet i Gråsten, Danmark gjorde den
danska avdelningen en värdefull utvärdering som var en bra grund för årets planeringsarbete, där
de viktigaste delarna som vanligt förberetts och bearbetats av arrangörslandets avdelning inför
planeringsmötet. Inbjudan med fyllig information presenterades redan i Gråsten och sedan med
komplett program på hemsidan i slutet av 2013. Vi kan med glädje notera att en stor grupp NÖKmedlemmar möts även denna gång, trots att kostnaderna ligger lite högre p.g.a den norska
prisnivån.
NÖKs ’rytm’
NÖK ’lever upp’ intensivt under mötesåren. Det gäller naturligtvis allra mest arrangerande
landsförening – och de har en mycket insats bakom sig fram till i dag. Det är värt att komma ihåg
att utan de insatserna har vi inget NÖK!! Samtidigt som det faktiskt är en stor tillfredsställelse – i
alla fall som jag själv upplevt det – att en gång vara med och göra arrangemanget för sina NÖKkamrater. Och som bekant är NÖK alltid på väg framåt - med idéer, tankar osv. mot nästa möte
och deltagande i de olika ämnen som är viktigast inom husdjursskötseln!
Wriedt-plaketten
Plaketten är NÖks högsta utmärkelse och utdelades vid mötet i Gråsten till Lennart Andersson,
Sverige, Henrik Nygaard, Danmark och Johannes Torfason, Island. Inför mötet i Steinkjaer ger
styrelsen förslag till generalförsamlingen om nya, förtjänta mottagare

Hemsidan o tidskrifter
Hemsidan sköts av den danska avdelningen och har stor betydelse för information, inbjudan m.m.
Vissa nationella tidskrifter tillhandahålls genom medlemskapet till de medlemmar som anmäler
via hemsidan.

NÖK framåt – några korta ord
Världen och organisationerna omkring oss förändras i snabb takt. Oftast eftersträvas samordning,
ekonomiska vinster genom sammanslagningar och effektivisering. Finns det plats för NÖK i en
sådan värld? Det borde det göra! Vi kan kanske inte vid varje möte peka på stora landvinningar.
Men att känna många aktörer i branschen i hela Norden kan också ha stor betydelse och vara en
del i ett ’vinnande koncept’. Detta är ju egentligen NÖKs signum från början och kanske något av
samma idé som världens politiska ledare använder när de träffas i t.ex. G8 för att bara utbyta
tankar, idéer om utveckling och lära känna varandra personligen. Med sådan grund kan
fruktsamhet samarbete alltid lättare etableras.
NÖK har givetvis sina egna problem, om än inte så stora. Språkfrågan diskuterar vi ju
fortlöpande och den har kanske ingen riktigt snabb lösning. Nu arbetar vi ju sedan ett par möten
tillbaka med en rekommendation att presentationer i föredrag görs så att de väsentliga delarna
alltid kan förstås av både deltagare som har eller inte har skandinaviskt språk. Möjligen ses en
’engelsk’ lösning så småningom som naturlig, men helt given är den väl inte idag.
De senaste åren har vi haft en lovande föryngring av NÖKs medlemskår och ökande deltagande
av medföljande barn och ungdom (detta skrivet utan att veta def. deltagande i mötet 2014). Ett
par länder stöttar detta med lovvärt ekonomiskt stöd. Det kan rekommenderas att fler tar efter
detta.
Ekonomi
Ekonomin för generalsekretariatet har varit mycket liten och framgår av bilagd redovisning med
revisionsrapport. Kostnaderna för generalsekreteraren förutsätts ordnas av denne själv. Eftersom
uppkommande kostnader därför ändå måste fördelas mellan länderna när de uppstår (t.ex. för
framställning av plaketter) har styrelsen beslutat att avsluta gensekretariatets fristående ekonomi
och att överföra kvarstående medel till den finska avdelningen för utnyttjande 2016.
Falkenberg 2014-06-25

Hans Ekström /NÖKs generalsekreterare

NÖKs General Secretary report 2012 – 14 S- 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 2013 to discuss and arrange the meeting
and secondly at the start of the meeting to check up and make final adjustments.
The activities of NÖK speeds up during the congress years, and especially the arranging country
put a lot of efforts with 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 candidates are presented
for decision of the general assembly.
Economy
The general secretary is expected to carry his or her own costs. Thus eventual arising costs still
will have to be parted between the countries.
Thus the Board has found it appropriate to finalize the (very small) separate economy and
transmit the remaining money to the next arranger for their use.

