
Den norske avdeling
 

Referat fra generalforsamling i Den norskeavdelingen av NØK 

2012 

 

Sted:  Gråsten, Danmark 

Dato:  31. juli 2012 

Tilstede: 19 medlemmer 

 

Sak 1. Åpning, godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent 

Innkallingen ble sendt medlemmene elektronisk 10.7.2012. 

 

Vedtak: 

 Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 Mari Bjørke ble valgt som møteleder. 

Tone R oalkvam ble valgt som referent. 

 

2. Årsmelding og regnskap 

Årsmelding var sendt ut sammen med innkallingen. Mari kommenterte.   

 

Vedtak:  

Årsmelding ble enstemmig godkjent. 

 

Tone gikk gjennom regnskapet og utdypet enkelte av postene. Renten på NØKs konto ble 

kommentert, det ble stilt spørsmål om det kan være mulig å få en høyere rente. 

 

Vedtak:  

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

3. Rapport fra hovedstyret 

Mari orienterte om aktiviteten i NØKs hovedstyre. Det var styremøte på Gråsten 

Landbrugsskole i oktober 2012 der styremedlemmene planla programmet for årets 

kongress og så på kongressfacilitetene. 

 

Rapport fra hovedstyrets arbeid blir gitt i Generalforsamlingen. Den ligger også på 

noek.org/medlem.  

Norge er vertskap på neste NØK-kongress arrangeres i 2014. 

 

4. Nye medlemmer  

Det er kommet inn flere forslag på nye medlemmer i den norske avdelingen av NØK. 6 

av disse har takket ja til å være medlem og var invitert til kongressen.  

 

Vedtak: 

Følgende seks personer tas opp som nye medlemmer: 

Lars Petter Bartnes, Steinkjer, styremedlem Nortura 

Jonas Hadland, Bryne, styremedlem Geno 

Anne Guro Larsgard, husdyrforsker Geno 

Knut Røflo, daglig leder Felleskjøpet Fôrutvikling 

Noralv Sandvik, fagrådgiver TINE 

Trygve Solberg, avlssjef Geno 

 

De nye medlemmene presenterte seg. Mari ønsket de nye medlemmene velkommen som 

NØK-medlemmer. 
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5. Valg 

Vedtak: 

Mari Bjørke ble gjenvalgt som leder  

Tone Roalkvam ble gjenvalgt som sekretær og kasserer 

Harald Volden ble gjenvalgt som revisorer. Som ny revisor etter Kjell Arne Dystebakken, 

som hadde frasagt seg gjenvalg, ble valgt Anne Guro Larsgard. 

 

 

6. NØK i Norge 2014, opprettelse av arrangementskomité 

Nør kongressen 2014 arrangeres på Steinkjær 27.7-30.7. Det legges opp til åpning o 

tilknytning til Stiklestadspelet. 

Arrangementskomiteen består, i tillegg til styret, av: 

Asbjørn Helland 

Torgeir Daling 

Knut Røflo 

Noralv Sandvik 

Torill Midtkandal, ansv for barne-/ungdomsprogrammet 

 

 

Det åpnes for å bruke noe av pengene til den norske avdelingen av NØK til barne-

/ungdomsprogrammet. 

 

 

8. Eventuelt 

Evaluering av årets NØK-kongress. 

Trond Spanne hilser fra Einar Brunes 

Det er vikitig å tenke rekruttering til den norske avdelingen av NØK allerede nå. I og med 

at flere blir pensjonister eller går ut, er det mange ledig plassser. Det er ønskelig å få 

med flere forskere og landbruksskolelærere. 

 

 

 
Ref: 31.august 2012 

Tone Roalkvam 


