
 
 

 Troms Sau og Geit                                 

 
Referat fra styremøte Troms sau og geit Tid og sted: 
4 april 2018, -   Nortura Andslimoen 
 
Til stedet: 
 Jan Ottar Østring,  Sindre Borch,  Berit Jakobsen, Peter Lakselvnes, Bernt Mikalsen. 

 
 
  
 
SAK 1/18 – Gjennomgang av årsmeldinga 
Styreleder gjennomgikk årsmeldinga og satsingsområder hvordan oppnå disse. Det ble diskutert 
hvordan vi kan oppnå målene i formålsparagrafen til NSG. 
Et konkret forslag er å avtale spesielle medlemsfordeler/ rabattavtaler etc. eksempel på melkepulver 
,  gjæremateriell, gjødsel, diesel. 
 

SAK 2/18 - Grilling i Tromsø og Harstad.  
Styret kontakter aktuelle personer som kan forestå grilling henholdsvis i Tromsø Og i Harstad 
Tromsø : 16-20 juni under Midnight sun marathon,  Sindre Borck avtaler med aktuelle grillmestre. 
Harstad : En dag i perioden 24 juni til 1 juli under festspillene, Jan Ottar sjekker med Terje 
Benjaminsen om han kan være ansvarlig 
 

SAK 3/18 - Organisasjons kurs, for sekretær og lagene.  
Jan Ottar tar kontakt med NSG for å sjekke om det er mulig og søke om midler til pc og kursing av 
lokallag. 
 

SAK 4/18 - Økt aktivitet ved gjeterhund prøver.  
Vi bør prøve å få til et litt utvidet arrangement på for eksempel Målselvtreffet, i lag med bondelaget. 
Der man kan få til et bondens marked og oppvisning for publikum. Vi bør få til servering av 
sau/lammerett og dekning fra media. Få gjerne med noen kjente fjes, som trekker folk. 
Dette må ikke gå på bekostning av inntekter til lokallag. 
Berit sjekker om det blir Målselvtreff i år 
 

SAK 5/18 - Større fokus på verkåringer. 
Info til sau bønder i området der verkåring gjennomføres, for å få mer blest rundt verkåringene. 
Legge ut info på hjemmesiden. 
 

SAK 6/18 -  Økonomi. . 
Vi må få oversikt over status på økonomien i laget.  
-Sjekke avtale med Norheim regnskap. 
- Bilagsmengde, regnskapshonorar, kasserer, Overføring av ansvarlig for konto, melding til          
Brønnøysund. 
 



 

SAK 7/18 - Konstituering av styret: 
Konstituering av styret: 
 
Styreleder valgt på årsmøte:   Jan Ottar Østring 
Nestleder:              Sindre Borch 
Styremedlem:            Berit Jakobsen 
Styremedlem:         Peder Lakselnes 
Styremedlem:   Atle Aronsen 
Kasserer/ regnskapsfører :      Bernt Mikalsen 
 
 

SAK 8/18 - Eventuelt. 
Årshjul: 
Styremøter: telefonmøte  den mandag 4 juni kl 21:00 
  Fysisk møte i November, Midten av januar ( Årsmelding og regnskap ) 
Årsmøte : Slutten av februar 

 
 
Referent:  Bernt Mikalsen  11/4-2018 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Underskrift: 
 
Jan Ottar Østring     Sindre Borch     Berit Jakobsen 
  
 
 
 
 
Peter Lakselvnes    Atle Aronsen 
 


