
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til årsmøte i Laget for Østlandsk Rødkolle 
lørdag 18. juli 2020 hos 

Marit og Odd-Roar Stenby 



Adresse:     Telefon:     Organisasjonsnummer: 
v/ leder Erik Skretteberg   481 90 703   9998009952 
Skrettebergveien 79   E-post:     Bankkonto: 
3370 Vikersund         eskre@hotmail.com 0539.08.08617 

 

Årsmøte i Laget for Østlandsk Rødkolle 

På grunn av Covid-19 ble årsmøtet i Laget for Østlandsk Rødkolle lørdag 21. mars 2020 
utsatt inntil videre, vi har nå funnet nytt sted og ny dato. Sakslista er som tidligere, men det 
planlagte seminaret er avlyst.  

Vi vil gjerne invitere til årsmøte hos Odd-Roar og Marit Stenby, lørdag 18. juli. Vi starter 
med en enkel lunsj klokken 13.00 med påfølgende årsmøte. Etter årsmøtet blir det grilling 
og sosialt samvær.  

Saksliste: 
1. Valg av: 

a) Møteleder 
b) Referent 
c) To årsmøtedeltagere som sammen med møteleder skal skrive under protokollen 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Årsmelding 2019 
4. Regnskap 2019 

a) Regnskap 2019 med revisjonsberetning 2019 
b) Kontingent 
c) Budsjett 2020 

5. Arbeidsplan for 2020 
6. Valg 
7. Innkomne saker 

 
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende innen 17. juli 2020. 
Påmelding innen 16. juli til Tonje Aas på tonjeaas@icloud.com telefon 916 16 627.  

Vel møtt! 
Styret 

Det er noen få sengeplasser, førstemann til mølla gjelder. Det er også plass til campingvogn. 
Adressen for dagen:  
Toreidveien 168, 1925 Blaker 

mailto:tonjeaas@icloud.com


 

 
 

Årsmelding 2019 

 
Styret 2019 har bestått av: 
   
Leder  Erik Skretteberg 
Nestleder  Gunhild Dangstorp 
Kasserer  Hans Ingvald Bjerke 
Sekretær  Tonje Aas 
Styremedlem  Erling Ek Iversen 
Styremedlem  Freddy Edvardsen 
Vara 1  Kristin Elvatun 
Vara 2  Hege Kjernaas 
Revisor   Arne Edvard Opsahl 
Valgkomité 1  Nils Otto Hermanseter 
Valgkomité 2  Kjell Myhrer 
Avlsutvalg  Gunhild Dangstorp (leder) 
  Odd Roar Stenby 
  Tonje Aas 
Livdyrformidler  Tonje Aas 
Årsmøteutsendinger 1 Erik Skretteberg 
til Norsk Bufe 2 Freddy Edvardsen 
Redaktør Kolla  Tonje Aas 

 
Årsmøtet i Laget for Østlandsk Rødkolle 2018 ble holdt hos Erik Skretteberg, Vikersund, lørdag 26. 
januar 2019. 

15 stemmeberettigede møtte til årsmøtet 2018. 

5 styremøter er avholdt 2019: 
Styremøte nr. 1 – 26.01.19   Erik Skretteberg. Styret konstituerte seg. 
Styremøte nr. 2 – 25.03.19   Tonje Aas, Maura. 
Styremøte nr. 3 – 27.05.19   Erik Skretteberg, Vikersund. 
Styremøte nr. 5 – 24.09.19   Seljord, ifb. Dyrsku’n. 
Styremøte nr. 6 – 05.12.19   Telefonmøte. 

I tillegg til styremøter, har styret kontinuerlig kontakt på telefon, mail og meldinger.  

Laget hadde 42 medlemmer 2019, hvorav ett medlem er Æresmedlem og tre er nye medlemmer. Det 
var 45 medlemmer i 2018, det er en differanse på seks medlemmer. 

Arbeidsåret 2019: 
• Søkt og fått driftstilskudd 
• Holdt 20-års jubileum for laget   
• Samarbeid med genressurssenteret 
• Samarbeid med Guldkolla 
• Samarbeid med Bufe 
• Deltatt på halvårsmøte og årsmøte i Norsk Bufe 
• Stått på stand på Storfe 2019 
• Bidratt med artikler og stoff til Kolla 

Rapport fra avlsutvalget: 
Østlandsk Rødkolle har 452 mordyr igjen av rasen ved telling 2019, dette er det samme som i 2018. 
Status:  



 

 
 

• Tre okser inn til semin 2019. Oksene som ble tatt inn er fra Bent 
Dangstorp, Linda Kathrin Engebretsen og Bygdøy Kongsgård. 

• Reise rundt og kartlegge ØR er nok viktig i videre avlsarbeid, blant 
annet er det viktig å finne bra oksemødre, dette håper vi å starte 
opp med i 2020. 

Livdyrformidling 2019: 
• Det er formidlet mange dyr i 2019, deriblant til sju «nye» produsenter.  
• Gårdsokser er formidlet etter beste evne. Noe knapphet på utvalget av gårdsokser, dette 

kommer nok av at de som ønsker okse til bedekningssesongen ikke ønsker å kjøpe okse før 
bedekningen skal inntreffe, og da blir det kamp om de oksene som er gamle nok til bedekning. 

• Livdyrformidler har hatt kontinuerlig kontakt med Anna Caroline Holene for innsamling av 
stamtavler og paringslister i forbindelse med livdyrformidling og produsenter som ønsker hjelp til 
valg av okse. 

Arrangement 2019: 
• 20-års jubileum for laget ble holdt helgen 3. og 4. august 2019. Auksjon av rødkoller i fjøset hos 

Kristian Skretteberg, Vikersund, påfølgende jubileumsmiddag på Tyrifjord Hotell. Det ble 
auksjonert bort sju dyr og det var godt oppmøte på auksjoneno og på jubileumsmiddagen. 

• Deltatt med rødkoller på husdyrutstillingen på Bygdøy 20. august. 
• Laget var godt representert på Dyrsku’n 2019, det ble stilt åtte rødkoller fra fire fjøs. Rødkolla 

Villmor, eier Bent Dangstorp, gikk av med Seljordsprisen for beste ku. 

Styret, avlsutvalg og livdyrformidler hever ikke noe honorar eller kjøregodtgjørelse for arbeidet som 
legges ned i laget for bevaring av Østlandsk Rødkolle.  
Redaktøren for Kolla hever ikke noe honorar for arbeidet. 
Alt blir gjort på frivillig basis. 

//Tonje 

 



Regnskap 2019
Utgifter Inntekter

Drift  45 285,34 25 000,00
Medlemskontingent 17 150,00
20-års jubileum 30 458,90
Norsk Tipping, Grasrotandelen 2 127,44
Gave 420,00
Renter 476,96
Sum 75 744,24 45 174,40
Resultat -30 569,84 30569,84

75 744,24 75 744,24

Beholdning
01.01.19 31.12.19

DNB 0539.08.08617 37 816,45 17 120,85
DNB 0520.14.15596 55 096,13 50 466,58
Gjeld medlemskontingent -800,00 -400,00
Annen gjeld (Allkopi) 0,00 -5 644,69
Egenkapital 92 112,58 61 542,74

Forslag budsjett 2020
Utgifter Inntekter

Drift 45 000,00 35 000,00
Medlemskontingent 20 000,00
Hårprøver 12 okser à 800 9 600,00
Norsk Tipping, Grasrotandelen 2 000,00
Renter 500,00
Sum 54 600,00 57 500,00
Resultat 2 900,00
Overskudd 2 900,00

57 500,00 57 500,00
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ARBEIDSPLAN 2020 
Dette er arbeidsplanen som ble laget til det opprinnelig årsmøtet 21. mars 2020. På grunn av Covid-19 
kunne vi ikke holde årsmøtet som planlagt, og det er også punkter i arbeidsplanen som utgår av samme 
årsak.  

Januar 

- Søknadsfrist driftsmidler. 

Februar 

- Styremøte 

- Årsmøte Norsk Bufe 

- Frist stoff til fellesblad 

Mars    

- Årsmøte LØR  

-  Miniseminar om innvollssnyltere og vitaminer 

-  Styremøte 

-  Gårdsbesøk 

April    

- Prosjekt melk, eget utvalg 

-  Avlsutvalg; hvordan møte utfordringer i avl videre 

Mai     

- Kolla utgivelse av medlemsblad 

- Styremøte 

Juni    

- Medlemstreff, eventuell grillkveld med litt fag 

Juli 

August   

- Utstilling Bygdøy 

-  Sommertur 

September    

- Dyrsku’n 



 

Oktober    

- Halvårsmøte Norsk Bufe 

-  Styremøte 

November / Desember  

- Kolla 

Melkeprosjekt og Avlsutvalg legger møter og aktiviteter etter ulike behov. 

 



Valg Laget for Østlandsk Rødkolle
Verv Navn 2019 Navn 2020 Varighet Gjenstående På valg 2020

Leder Erik Skretteberg Gunhild Dangstorp 1 år 0 år x
Styremedlem Hans Ingvald Bjerke Kristian Skretteberg 2 år 0 år x
Styremedlem Gunhild Dangstorp Hege Kjernaas 2 år 0 år x
Styremedlem Tonje Aas Tonje Aas 2 år 1 år -
Styremedlem Erling Ek Iversen Elin Bergerud 2 år 0 år x
Styremedlem Freddy Edvardsen Freddy Edvardsen 2 år 1 år -
Vara 1 Kristin Elvatun Kristin Elvatun 1 år 0 år x
Vara 2 Hege Kjernaas Ida Marie Frantzen Gjersem 1 år 0 år x
Revisor Arne Edvard Opsahl Arne Edvard Opsahl 1 år 0 år x
Valgkomité 1 Nils Otto Hermanseter Bent Dangstorp* 2 år 0 år x
Valgkomité 2 Kjell Myhrer Erik Skretteberg 2 år 1 år -
Avlsutvalg leder Gunhild Dangstorp Erik Skretteberg 1 år 0 år x
Avlsutvalg   Odd-Roar Stenby Odd-Roar Stenby 1 år 0 år x
Avlsutvalg Tonje Aas Tonje Aas 1 år 0 år x
Livdyrformidler Tonje Aas
Årsmøteutsending Bufe (2020-2021) Gunhild Dangstorp** Gunhild Dangstorp 1 år 0 år x
Årsmøteutsending Bufe (2020-2021) Tonje Aas** Tonje Aas 1 år 0 år x
Årsmøteutsending vara (2020-2021) - Elin Bergerud 1 år 1 år x

* Bent Dangstorp går inn i vervet for Kjell Myhrer som har bedt om fritak, derfor kun ett år i vervet.
** Årsmøteutsendinger for 2020 ble valgt på styremøte 10. januar siden Norsk Bufe hadde årsmøte 
før LØR i 2020.
Leder blir valgt av årsmøte, øvrige styreroller (nestleder, kasserer og sekretær) konstitueres av styret selv.
Valgkomitèens leder er den som sitter på andre året, denne personen leder valget.
Styremedlemmer og leder velges ved akklamasjon, Årsmøtet kan kreve at leder velges skriftlig.
Avlsutvalget består av tre valgte personer, samt leder i laget. 

Valgkomitèens innstilling til godtgjørelse:
Godtgjørelse til styret 2019 2020
Leder 0 kr 0 kr
Styremedlemmer 0 kr 0 kr

Valgkomitèen 5. juli 2020
Nils Otto Hermanseter Kjell Myhrer
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INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTE 2019  

Innkomne saker til årsmøtet 2019 som holdes 18. juli 2020, alle tre sakene er meldt inn av styret: 

1. Innmelding og testing for horngen på oksekalver av Østlandsk Rødkolle 

Laget har i samarbeid med genressurssentret hatt et prosjekt hvor oksekalver som skal brukes i 
semin og som gårdsokser blir testet for horngen. Dette prosjektet er avsluttet og det anbefales at 
laget viderefører dette. 

Det er søkt om midler til testing av 15 individ via Landbruksdirektoratet, men i skrivende stund 
ikke fått svar på søknad. Søknad om midler er tenkt å dekke utgifter som gjelder analyse av 
hårprøve. Det betyr at laget dekker analysen fra BioBank mot dokumentert utgift sendt til laget. 

Prosedyre for innmelding av oksekalv: Alle kalver som ønskes brukt som gårdsokse eller til 
seminokse skal meldes til avlsutvalget, så snart som det er mulig etter fødsel. Avlsutvalget vil ha 
oversikt over mulige gårdsokseemner og seminokseemner som vil være aktuelle. NB! variasjon i 
oksebruk er viktig i en liten populasjon. 

For oksekalver til semin skal: 
- alle testes for horngen. 
- alle meldes inn til avlsutvalget i laget, de skal ta en vurdering av både mor og kalv. 
- laget sender videre skjema og bilder og vurdering til okseutvalg. 
- okser må meldes inn tidlig nok, Geno tar ikke inn kalver over 4 mnd, gentest tar ca 8      uker og 
vurdering i laget og okseutvalget i Genressurssentret tar tid. 
- laget bidrar med belønning av inntak av oksekalv til semin med kr 1.500,- mot kopi av vedlagt 
oppgjør fra Geno, innen 6 mnd. 

For oksekalv til gårdsokse anbefales: 
- testes for horgen. 
- sjekkes i forhold til innavlsgrad, dette skjer via genressurssentret. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet fatter vedtak på ovenstående forslag. 

2. Veiledende livdyrpriser 

Det har vært etterspørsel etter veiledende livdyrpriser, de vi har hatt er for lave i forhold til 
slakteverdien på dyrene. Det har også vært spørsmål om hva man bør ta i leie for en 
gårdsokse. Det vil bli gitt et priseksempel separat. 

Forslag til veiledende priser: 

 Kalver avvent mjølk, 3 mnd – 6 mnd: 7.000 kr. 

 Kviger 6 mnd – 12 mnd:   ?   kr 

 Kviger fra 12 mnd og eldre: Veies (måles), 53 % av denne vekta ganges med aktuell 
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kilospris oppgitt fra Nortura / Fatland / Furuseth e.l. 

Pr. 15.07.20 er dette 56 kr/kg ku under 4 år og 52 kr/kg for ku over 4 år.  

Kroner 100 i tillegg pr liter for kuer i laktasjon. 

Kroner 350 pr mnd drektighet. 

Kroner 4.000 for rasetillegg for renrasa dyr fra grønn besetning. 

 Okser: her bør samme beregning som for kviger/ku gjelde.  

 Utleie gårdsokse: 8.000 kr, pluss tillegg for 500 kr pr individ over 10 stk. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet fatter vedtak på at vi skal følge slakterienes livdyrpriser, samt 
et rasetillegg på kroner 4.000 på drektige kviger, kuer og okser hvor individet er renrasa.  

Forslag til vedtak på gårdsokseutleie: Her må det differensieres om det er okse av 
avlsmessig interesse eller ei, samt om det er tatt hårprøve hvor denne er er negativ for 
horngen.   

3. Styresammensetning 

I vedtektene av 29.01.2011 står det at styret skal bestå av minst 5 styremedlemmer inkludert 
leder, samt 2 varamedlemmer. Vi har praktisert 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

Forslag med grunnlag i lavt medlemstall i laget, er at vi etterfølger vedtektene med 5 
styremedlemmer, og at vi gjør en vedtektsendring på antall varamedlemmer fra 2 til 1. Dette 
vil i så fall gjelde fra neste årsmøte, altså årsmøte 2020 som holdes i 2021. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet fatter vedtak på ovenstående forslag. 
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VEDTEKTER 
Vedtatt 29.01.2011, redigert 26. januar etter årsmøtevedtak. 

1. Formål 

Sikre Østlandsk Rødkolle som egen rase. 

2. Medlemskap 

Alle interesserte kan være medlem. Alle som har innbetalt kontingent før årsmøte har 
stemmerett, leder kan i påkrevd tilfelle ha dobbelstemme.  Medlemskontingenten bestemmes på 
årsmøtet.  

3. Årsmøte 

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april. Laget styres av årsmøtet og styret. Innkalling til 
årsmøtet skal sendes skriftlig til alle medlemmene minst 4 uker før årsmøtet, saker som ønskes til 
behandling på årsmøtet må være styret i hende 14 dager før årsmøte. Innkalling skal inneholde 
dato tid og sted, samt saksliste og regnskap.  

• Saksliste: 
♦ Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen 
♦ Godkjenning av innkalling 
♦ Godkjenning av årsmelding fra styret 
♦ Regnskap og revisjonsmelding 
♦ Fastsetting av kontingent 
♦ Valg 
♦ Innkomne forslag 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret vedtar det eller når minst 25 % av medlemmene 
krever det.  

4. Valg 

Laget skal ha et styre på minst 5 medlemmer. Leder velges for ett år av gangen. Leder kan velges 
ved akklamasjon, men Årsmøtet kan be om skriftlig valg.  

De øvrige medlemmene av styret velges for to år, slik at ikke hele styret er på valg.  

Styret konstituerer seg selv ved å velge nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem.  

Varamann til styret velges separat 2 personer. De har møterett på styremøte, men ikke 
stemmerett så sant de ikke erstatter noen i styret, velges for ett år av gangen. Valgkomité, 2 
personer, kan være fra styret, velges for 2 år. Revisor velges for ett år av gangen. 

Årsmøtet velger 2 representanter til Norsk Bufe, ett år av gangen. 

5. Livdyrformidler 



 

Livdyrformidler utnevnes av styret. Eventuelle kostnader livdyrformidler har i forbindelse med 
omsetting av dyr, kan søkes dekket av laget. Alle dyr som omsettes via livdyrformidler skal ha 
godkjent veterinærattest.  

6. Vedtektsendringer 

Endring av vedtekter skal ha minst 2/3 del av stemmene på årsmøtet for å bli gjeldene. 
Endringsforslaget skal være med årsmøteinnkallingen.  

7. Nedleggelse av laget 

Ved eventuell nedleggelse av laget skal dette være nevnt i årsmøteinnkallingen. De midler som 
laget besitter ved nedleggelse skal overføres og brukes til bevaring av gamle norske storferaser. 
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