Representantskapsmøte i Det norske
jord- og myrselskap
Representantskapsmøte i Det norske jord- og myrselskap ble holdt på
Hellerud kurs- og konferansesenter, Skedsmo, den 15. juni 1985.
Sak 1. Åpning og navneopprop
Følgende representanter møtte: Herredsagronom Solfrid Nesteby Steen, Os i Østerdalen, gårdbruker Alf Skomsøy, Smøla, bonde Eiolf Bentzen, Trysil, gårdbruker Lars Lie, Levanger, herredsagronom
Edith Hafrom Katerås, Stange, husmor
Klara Berg, Gaular, gårdbruker Alfred
Holmen, Smøla, herredsagronom Åsa
Danielsen, Borge, gårdbruker Frank
Sunde, Østre Toten, gårdbruker Gunnar
Hes bøl, Kongsvinger, gårdbruker Erland
Asdahl, Nes på Romerike, fylkesagronom Alfred Malm, Gjøvik, fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr, Molde, fagsjef
Bård Andersen, Oslo, bonde Eivind Nygård, Midtre Gauldal, gårdbruker Fridtjof Mølnvik, Snåsa, fylkesmann Thorstein Treholt, Brandbu, gårdbruker Jan
E. Mellbye, Nes på Hedmark, jorddirektør Ottar Fjærvoll, Melsomvik, stortingsrepresentant Jens P. Flå, Stamnan, direktør Alf Ording, Nittedal, professor Jul
Låg, Ås, skogeier Ove Munthe-Kaas,
Hov i Land, amanuensis Hans Aamodt,
Ås
Av innbudte gjester deltok: Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg,
direktør Aksel Tveitnes, Asker, professor Asbjørn Sorteberg, Noresund, direktør Kristian Kaus, Selskapet for Norges
Vel, revisor T. Walseng, Oslo, formann
i Norske torv- og jordprodusenters bransjeforbund Arne Grønning, Snåsa.
Fra administrasjonen møtte direktør
Ole Lie, konsulent Ole Holmen og kontorsjef Einar Wold, sistnevnte fungerte
som sekretær.

Møtet ble ledet av representantskapets
ordfører, fylkeslandbrukssjef Ragnar
Haarr, som ved åpningen ønsket representanter og gjester velkommen og erklærte møtet lovlig satt i henhold til vedtektene, etter innkalling og sakliste var
godkjent.
Representantskapet vedtok å sende
hilsningstelegram til H M Kong Olav V,
som er selskapets høye beskytter.
Sak 2. Årsmelding for 1984
Formannen gjennomgikk årsmeldingen.
På spørsmål fra Hesbøl ble avsnittet om
forslag til og søknad om midler til et omfattende forskingsprosjekt i myrdyrking
utdypet nærmere av direktøren. Det
fremkom ingen bemerkninger og årsmeldingen ble enstemmig godkjent.
Sak 3. Regnskap for 1984
Direktøren gjennomgikk postene i selskapets hovedregnskap og i regnskapene
for selskapets fonds nr. 1-4 for I 984.
Ordføreren leste revisjonsberetningen for
hovedregnskapet og for fondsregnskapene, begge datert Oslo 19. mars 1985 og
undertegnet av AJS Revision ved statsautorisert revisor Egil Eriksen og statsautorisert revisor T. W al seng.
Det fremkom ingen merknader til selskapets regnskap eller til regnskapene for
selskapets fonds nr. 1-4 for 1984, og
regnskapene ble enstemmig godkjent.
Sak 4. Valg i henhold til § 8 i
selskapets vedtekter
Valgkomiteens forslag, vedtatt i møte
25. mars 1985, var sendt ut til represen197

tantene på forhånd. Valgkomiteen har
bestått av overing. Albert Swift, direktør
Aksel Tveitnes og herredsagronom Edith
Hafrom Kate rås.
a) Selskapets styre.
Av styrets medlemmer var følgende
på valg: Professor dr. J. Låg, Ås,
skogeier Ove Munthe-Kaas, Hov i
Land, direktør Alf Ording, Nittedal.
De 3 styremedlemmene ble enstemmig gjenvalgt. Øvrige medlemmer av
styret er fylkesmann Thorstein Treholt, Brandbu, gårdbruker Jan E.
Mellbye, Nes på Hedmark, jorddirektør Ottar Fjærvoll, Melsomvik, stortingsrepresentant Jens P. Flå, Stamnan.
b) Varamedlemmer til styret.
Varamedlemmene til styret er på valg
hvert år. De uttredende varamedlemmene ble enstemmig gjenvalgt. Det
er: Forsker Hans Aamodt, Ås, direktør Torvald Vaage, Oppegård, skogeier Annie Blakstad, Nes på Romerike, og økonomisk veileder Stein
Enger, Løten.
c) Formann og nestformann til styret.
Fylkesmann Thorstein Treholt og
gårdbruker Jan E. Mellbye ble enstemmig gjenvalgt som henholdsvis
formann og nestformann i selskapets
styre.
d) Valg av medlemmer til representantskapet.
I henhold til vedtektenes § 8 A gis
representantskapet selv anledning til å
velge inntil 4 medlemmer til representantskapet.
Etter forslag fra valgkomiteen ble disponent Ola Valen-Sendstad, Årnes,
og brukseier Gunnar Gjein, Stokke,
enstemmig valgt som representanter
for 1985 og 1986. Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr, Molde, og fagsjef
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Bård Andersen, Oslo, ble gjenvalgt
for
samme tidsrom.
e) Ordfører og varaordfører til representantskapet.
Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr,
Molde, og gårdbruker Eiolf Bentzen,
Trysil, ble enstemmig gjenvalgt som
ordfører og varaordfører i representantskapet.
f) A/S Revision, Oslo, ble enstemmig
gjenvalgt som selskapets revisor.
g) Valgkomite.
Av valgkomiteens medlemmer var
overing. Albert Swift på valg. Han
hadde frasagt seg gjenvalg og som
nytt medlem ble enstemmig ·valgtunderdirektør Olav Hope, Bærum.

Sak 5. Plan for virksomheten i 1985
Forslag til plan for virksomheten i 1985
var sendt ut. Direktøren gikk gjennom og
kommenterte planen. Gårdbruker Erland
Asdahl henstilte til styret å ta opp og arbeide for forurensnings-problematikken
ved avfallsprodukter og utnytting av ressursene som finnes i avfallet. Det fremkom ingen merknader til den fremlagte
planen som ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Driftsbudsjett for 1985
Direktøren gjennomgikk postene på det
utsendte forslag til driftsbudsjett for
1985. Det fremkom ingen merkander og
driftsbudsjettet for 1985 ble enstemmig
godkjent.

***

Etter forslag fra gårdbruker Alf
Skomsøy, Smøla, vedtok representantskapet å sende blomsterhilsen til medlem
av represenatantskapet, fylkeslandbrukssjef Oskar Øksnes som etter lengre tids
sykehusopphold nå bor på et pleiehjem i
Verdal.
Etter møtet innløp takketelegram fra H
M Kongen.

