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Elverum, 24. oktober 2018 
Referat fra medlemsmøtet 23. oktober 2018. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte24+1=25 
Tilstede: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd Fr. 
Korsæth, Harald Langeid, John Koppang, Eli Løkken, Arne Løveng, Nelly Løveng, Harry Meljordshagen, Arne Nersveen, 
Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, 
Steinar Solberg,   Anne Berit Stenseth, Ketil Storfjell, Lars Øverby. 
Forfall: Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Rune Evenrud, Aage Faldmo, Finn Johansen, Martin Nystuen, Terje Olsen, 
Nils H. Rustad, Magne Rønningen, Per Ola Stenseth, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Torill Hald Oftebro. 
. 

Sak 1 - 18/19: Åpning og faste poster. Referat og innkalling godkjent uten merknader. 
Som ORD FOR DAGEN fortalte Harald en svinaktig god historie om grisekjøring (!). 
 
Tema for dette møtet var NORSVIN.  
Tidligere organisasjonssjef, nå konsulent, Asbjørn Schjerve, ga oss et fengende og godt foredrag om 
norsk svineproduksjon. Han fortalte at Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og tilbys kunder 
langt ut over Norges grenser.. Norsvin SA har hovedkontor på Hamar og om lag 70 ansatte, deriblant 
14 med doktorgrad innenfor fagfeltet. Han fortalte videre at det drives en omfattende forskning for å 
fremskaffe griser med stadig bedre egenskaper. I et grisefjøs i Vangsåsen drives det storstilt tapping av 
sæd. Denne sæden distribueres over hele Norge i løpet av bare noen dager. «Sæd er ferskvare»! Vi har 
hittil heldigvis vært forskånet for å få den farlige afrikanske svinepesten inn i landet. Derfor er man 
redd for at villsvin skal invadere norske bygder og skoger!   
Vi fikk høre at dyrevelferd er et viktig stikkord i norsk svineproduksjon. Ut over dette understreket han 
nødvendigheten av at svinenæringa fortsatt skal ha relativt små enheter spredt over alle landsdeler, og 
at dette er en sikkerhet for trygg mat. Det er satt en grense på 50 purker pr. produsent, mot inntil en 
million pr. produsent i utlandet. 
Etter foredraget satt vi igjen med en større forståelse av hvorfor norsk svinekjøtt er dyrere enn 
importert kjøtt. Som en amerikaner sa til meg en gang: «You have to pay for quality, you know». 
 
Sak 2 - 18/19: Kort referat fra styremøtet 17. okt. 
Harald ga noen stikkord fra det nylig avholdte styremøtet. Referatet fra styremøtet vedlegges. 
 
Sak 3 - 18/19: Kort referat fra DS 1. 
Stikkord her var bekymring over synkende medlemstall, samt at man for å oppnå budsjettbalanse 
vedtok å stryke midler til motivasjonskonferansen. (Det må kunne kalles å spise av såkornet!). 
 
Sak 4 - 18/19: Eventuelt. 

- Falk fortalte om et samarbeid mellom Brasstastick og Elverum Janitsjar, og om en planlagt 
konsert som de skal arrangere i mars. Et evt. overskudd her skal gå til Kiwanis! 

- Videre fortalte han om et besøk hos kiwanianere på Færøyene. Her er Kiwanis godt kjent i 
lokalsamfunnet. Han kunne også fortelle at de ønsket et samarbeid med Kiwanis i Norge. 

- Han fortalte også om korpset Allabogin, et korps han var med og stiftet i 1998. 
- Arne Johan kastet fram tanken: Hva med å ha KC Torshavn som vår vennskapsklubb? 

 
 
Helge Rustad, sekretær 


