
Årsmelding 2008 

 

Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: 
Leder  Bjørn Høyland 

Nestleder Tor Stangeland 

Kasserer  Elin Hobberstad 

Sekretær Liv Kristin Sola (deler av året) 

Styremedlem Erling Søyland 

Styremedlem Torgeir Lima 

1 varamedlem Bjarte Nærland (møter fast) 

2 varamedlem Elin Cathrine Ånestad Nevland 

 

Styret har i 2008 hatt 7 styremøter og behandla 32 saker.  

Det er sendt ut 3 infoskriv (september, oktober og november).  

I forkant av alle arrangement har vi sendt ut sms-varsling. 

Det har i løpet av 2008 vært 16 aktive erfaringsgrupper, tre av desse er i Nord-Fylket. Alle 

gruppeledere var samla til eit felles møte 26. August. 

Vi har arbeidet aktivt mot FK & Fiskå. Mål: kvalitetssikring og optimalisering av kraftfor. 

Vi arbeider aktivt med å få opp ei god nettside, og er snart i mål. 

 

Gjennom året har Forum Ku gjennomført og deltatt i følgende arrangement: 

 Fagdag fullfor i mars 

 Besøk av Erri-Comfort ang. ensileringsmidler, flere erfa-grupper deltok 

 Planlagt tur i november ble avlyst grunnet liten interesse. 

 Kurs/foredrag Klauvhelse med 19 deltakere i desember  

 Julebord på Bryne Kro i desember med 31 deltakere. 

 Åpent møte – februar – gress, v. Torben Rasmussen 

 Samarbeid med Carsten Houmann - avtale om fast rådgivning for flere av våre 

medlemmer 

 Samarbeid med Torben Rasmussen - han kan også tilby gjødselplan og jordprøver. 

 Avtale med Helge Kromann om rådgivning på driftsbygninger – delvis sammen C.H. 

 Tilbud om fôranalyser gjennom hollandske Blgg.  

 

Medlemmer 

Det har vært en betydelig økning i medlemstallet, fra 66 betalende medlemmer i 2006 til 

at vi ved årsskiftet 2008/2009 har vi 150 registrerte medlemmer.  

 

Støttemedlemmer  

Årsmøtet 2007 vedtok å åpne for å ta inn støttemedlemmer. Ved utgangen av 2008 er det 

registrert  29 støttemedlemskap, noe som betyr svært mye for økonomien til Forum Ku. 

 

Ellers 

Forum Ku har deltatt på møter ang. ”Folkefjoset”. 

 

Styret i Forum Ku vil takke medlemmer og støttemedlemmer for god oppslutning og 

samarbeid i året som har gått. 


