
Årsmelding 2007 

 

Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: 
Leder  Bjørn Høyland 

Nestleder Tor Stangeland 

Kasserer  Elin Hobberstad 

Sekretær Paul Terje Haarr  (ut av styret 07) 

Styremedlem Sigmund Rangen (ut av styret 07) 

Varamedlem Bjarte Nærland 

 

Styret har i 2007 hatt 9 styremøter og behandla 59 saker.  

Det er sendt ut 3 infoskriv (mai, juni og oktober).  

Det har i løpet av 2007 vært 11 aktive erfaringsgrupper. 

 

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

 

 Agrovisjon – styret valgte å bruke en del ressurser på å presentere Forum Ku på en 

profesjonell måte. Hvor mye dette har betydd for organisasjonen er vanskelig å 

tallfeste, men det har utvilsomt hatt positive ringvirkninger i form av positiv omtale, 

økt medlemsmasse og flere støttemedlemmer. 

 Oppstartsmøte i nordfylket – som resulterte i 30 nye medlemmer som har fordelt seg 

på 4 erfaringsgrupper. 

 Fagtur til Holland med 25 deltakere. 

 Julebord på Bryne Kro i desember med 42 deltakere. 

 Stormøter 

 Mars – tema om ensilering 

 Oktober – tema om kalv 

 Samarbeid med Carsten Houmann som har avtale om fast rådgivning til rundt 70 

medlemmer 

 Avtale med Helge Kromann om rådgivning på driftsbygninger – delvis sammen med 

Carsten Houmann 

 Tilbud om fôranalyser gjennom hollandske Blgg. I 2007 ble det analysert ca 300 

surfôrprøver. 

 

Medlemmer 

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

100 betalende medlemmer ved utgangen av 2007. De siste blir først fakturerte for 

medlemskapet i 2008. Ved årsskiftet 2007/2008 har vi 150 registrerte medlemmer.  

 

Støttemedlemmer  

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

registrert 20 støttemedlemskap, noe som betyr svært mye for økonomien til Forum Ku. 

 

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

samarbeid i året som har gått. 


