Innkalling til årsmøte i FORUM KU
Mandag 07.03.2022 kl. 19:00 på Bryne Kro og Hotell
Program/tema: «Fra Melkeku til Gourmet ku» ved Siri Kvam Haugland fra Prima
Slakt (les mer om prosjektet «Gourmet ku» i årsmeldinga).
Til middag får vi servert kjøtt av Gourmet ku 😊 Påmelding innen 3. mars til
mail: mabel.anda@grl.no eller tlf: 51786990.
Årsmøte omhandler driftsår 2020 og 2021. Dette pga koronapandemien.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av to medlemmer til å skrive under møteprotokollen
3. Årsmelding fra styret
4. Godkjenning av regnskap og budsjett
5. Vedtekter – forslag om endring
6. Honorar til styre
7. Valg
8. Valg av 1 medlem i valgkomiteen
9. Arbeidsplan 2022
10.Innkomne saker

Saker som skal legges frem på årsmøte, må være styret i hende senest 7 dager
før årsmøte.
Vel møtt!
Styret
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ÅRSMELDING 2020/2021
Styret har i 2020/2021 hatt følgende sammensetning:
Leder
: Ove Morten Sør-Reime
Nestleder
: Alf Egil Vaula
Styremedlem
: Jan Petter Gjertsen
Styremedlem
: Miriam Sør-Reime
Styremedlem
:
1. varamedlem
: Mary Friestad (møter fast)
2. varamedlem
: Ingvar Garpestad
Sekretær

: Gro Mabel Anda/Jæren Rekneskapslag SA

Styret har hatt 5 styremøter og behandla 23 saker i 2020, og 3 styremøter og behandla 20
saker. Sak 01-08 er repiterende.
Vi har forpliktende samarbeidsavtaler både med Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.
Det viktigste med disse avtalene er å sikre at de har fullt fokus på råvarene og kvaliteten på
kraftfôrblandingene til storfê. Vi har blant annet mulighet til å ta ut prøver, til ekstern analyse,
hvis det er mistanke om feil på leveranse hos våre medlemmer.
På grunn av Covid-19 har vi kun hatt ett samarbeidsmøte i 2020 og ingen i 2021. Det er avtalt
samarbeidsmøte med begge møllene 22. februar 2022.
Vårt inntrykk er at begge leverandørene har stort fokus på kvaliteten og vi har stor påvirkningsmulighet hvis vi ønsker å endre blandingene både på kraftfôr og såfrø. Situasjonen
med korona har gjort at det ikke har vært aktuelt for Carsten Houman å delta på møtene.
Forum Ku er på facebook - her legger vi ut møter og arrangement og annet aktuelt stoff.
Forum Ku er en fri og uavhengig organisasjon, som skal jobbe for faglig og økonomisk utvikling
for melke- og storfeprodusenter.

Gjennom 2020/2021 har Forum Ku gjennomført og deltatt på følgende
arrangement:
•

8. januar 2020 hadde vi Idemyldring med støttemedlemmene. Det møtte 18 deltakere til
et møte, og stemningen var god. Som alltid går drøsen godt på disse treffa og vi diskuterte
hva som var aktuelt å samarbeide om i 2020. Vi ble til slutt enige om å satse på en fagdag
med fokus på «Bonden og bondens økonomi». Her ville vi be bankene og regnskapslaga
som er støttemedlemmer om å holde innlegg, og kanskje få med tilbyder av leasingavtaler. På grunn av Covid-19 har fagsamlingen blitt utsatt.

•

Årsmøte (for arbeidsåret 2019) som skulle vært i mars, men ble utsatt og avholdt 28. mai
2020 på Bryne Kro og Hotell med kun 9 deltakere. Vi skulle hatt med oss kjøtthandler Idar
Håland fra Håland Kjøtt, men på grunn av koronasituasjonen valgte vi å ha et enkelt
årsmøte uten foredrag. God middag og dessert ble servert.
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•

Samarbeidsmøter med Fiskå Mølle og FKRA ble utført 14. og 21. oktober 2020. På møte
fikk vi høre litt om årets kornhøst, kvalitet osv, nyheter fra møllene og vi ser på aktuelle
samarbeidsområder. Melkerobot og innstilling i forhold til kraftforet (fullfòr), kom opp
som et aktuelt tema. Dette for å bedre kunnskapen til bonden om innstilling av
melkeroboten når det gjelder fòring. ktuelt å danne små erfaringsgrupper på temaet. I
2021 ble det ikke avholdt samarbeidsmøter med møllene.

•

Forslag til nye gjødselforskrift – Vi er fast medlem i hovedgruppa som skal jobbe mot det
nye forslaget til gjødselforskrift som er på trappene. Som en del av dette arbeidet er der
satt ned en faglig gruppe som blant annet skal dokumentere med faktiske registreringer,
hvor store avlinger og næringsstoffene som blir tatt ut i disse. Veldig mye er gjort i landbruket allerede for å redusere forurensing ved gjødsling. Både gjødselplaner og frivillige
tiltak i landbruket har alt redusert fosfortallet i dyrka mark. Skal staten innføre en ny
forskrift med så store konsekvenser må de ifølge forvaltningsloven vise til at tiltakene står
i forhold til gevinsten, og det ser vi ikke at de klarer. I tillegg til arbeidet vi gjør i gruppa
støtter vi arbeidet økonomisk med kr 50.000 fordelt over 2 år. Vi jobber også aktivt for å
opprette en lignende gruppe i Agder slik at vi får større gjennomslagskraft.

•

Landøyaproblematikken - Forum Ku har fått flere tilbakemeldinger fra våre medlemmer
om at Landøyda er et økende problem. Vi tok derfor kontakt med Fylkesmannen og flere
andre av våre organisasjoner og en gruppe ble satt ned høsten 2020. Sammen har vi satt
oss som mål å redusere bestanden og hindre spredning til nye områder. Det er laget en
avtale med veimyndighetene som gjør at grunneier kan ta seg til rette og behandle arealer
langs vei som grenser inn til eiendommen og det ble i 2021 gjennomført en rekke
dugnader/konkurranser for å luke å samle inn Landøyda planter. Gruppen fortsetter sitt
arbeid i 2022 og Alf Egil fra Forum Ku er leder av gruppa. Arbeidsplanen ligger ute på vår
hjemmeside.

•

Sammen om god dyrevelferd – i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland
Formålet med prosjektet er at dyrevelferden skal bli bedre, og er et 3 årig prosjekt.
Foreløpig er det avholdt 3 møter. Det er ledere for Landbruksorganisasjonene i Rogaland,
slakteri og meieri som er med.

•

Melkerobot. Det har vært og er en del frustrasjon ute og går når det gjelder den praktiske
bruken av melkerobot. Forum Ku tok kontakt med Delaval og Fjøssystemer og la frem
typiske problemstillinger og vi hadde planer om å danne erfaringsgrupper i samarbeid med
leverandørene. Utfallet av dette ble at leverandørene selv skal gå i gang og arrangerte
kurs. Sånn kan det gå - kjempebra 😊

•

Gourmet Ku – Prima inviterte styret til møte i juni, og her fikk vi informasjon om prosjektet
«Gourmet Ku». Det vil si at vi skal bruke kjøttet til melkekua, den må være minimum 4 år
og minimum 280 kg. Det er marmoreringa i kammen som er det viktige her - for smaken.
Det er relativ stor etterspørsel i markedet etter dette produktet, som gir en merpris på kr
3,- pr kg dersom en treffer kriteriene. Prosjektet vil være med å løfte totaløkonomien for
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melkeprodusenten, og ikke å forglemme bærekraften i slik produksjon, der en høster både
melk og kjøtt på samme dyret.
Medlemmer
Forum Ku har 85 medlemmer. Det er ikke innkrevd kontingent i 2021 grunnet lav aktivitet.

Innstilling fra valgnemnda:
Leder
: Jan Petter Gjertsen
Styremedlem: Alf Egil Vaula
Styremedlem: Glenn Matningsdal
Styremedlem: Harald Velde
Styremedlem:
1. varamann :
2. varamann : Ingvar Garpestad

Ny
Ikke på valg
Ny
Ny
Ny
Ny
Gjenvalg

1 år
1 år igjen
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år

Varamann velges for 1 år om gangen. 1. varamann møter fast på styremøtene.
Vi mangler ett styremedlem og ett varamedlem i innstillinga fra valgnemnda.

Godtgjørelse til styret:
Honorar til styret ingen endring.

Valgnemnda består av:
Medlem
Medlem
Leder

: Bjørn Otto Byberg
: John Skregelid
: Per Landa

(2 år)
(2 år)
(1 år)

Valgnemnda har ikke fått nye til å stille i valgnemnda.
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STØTTEMEDLEMMER 2020/2021
Gruppe 1 – kr 10 000
Alltech Norway AS
Fatland Jæren AS
Felleskjøpet Rogaland Agder
Fiskå Mølle AS
Fjøssystemer AS
Nortura BA Gilde
Prima Jæren AS
Q-meieriene AS
Yara Norge AS
3B Service AS
Gruppe 2 - kr 5 000
AK Maskin AS
Bryne Landbruksservice AS

Eiksenteret Klepp
GENO
Grude Bygg AS
JS Service Jan Svela AS
Jæren Sparebank
Jæren Rekneskapslag SA
Moi AS
Sparebanken Vest
SpareBank 1 SR-Bank
Torland Maskin AS
Traktor & Landbruk AS
Tveit Regnskap AS
Ålgård Landbrukssenter AS
Aase Landbruk AS

Det er ikke innkrevd støttemedlemskontingent i 2021 grunnet lav aktivitet.

Rekneskap, budsjett og arbeidsplan finner du på hjemmesida: www.forumku.no

Styret i Forum Ku vil takke medlemmer og støttemedlemmer for god
oppslutning og samarbeid i året som har gått.
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