
 
 

 Troms Sau og Geit                                 

 
Referat fra styremøte Troms sau og geit  
 
Tid og sted:26 mars 2019 -   Nortura Andslimoen 
 
Til stedet: 

 Jan Ottar Østring, Sindre Borch, Øystein Fossmo, Bernt Mikalsen. 

 
 
Sak 1/19. Gjennomgang av Årsmøte i TGS og arbeidsplan for inneværende styreperiode  

Nytt vedtak ang regnskapsfører og fullmakt til sekretær for å betale regninger. 
 
Styret konstistuert på møte 25 mars 2019 : 
 
Styreleder valgt på årsmøte:   Jan Ottar Østring 
Nestleder:              Sindre Borch 
Styremedlem:            Linda Sørensen 
Styremedlem:   Atle Aronsen 
Styremedlem:   Leif Bjørnar Seppola 
Kasserer/ regnskapsfører :      Bernt Mikalsen 
 
1 vara til styret for 1 år. Øystein Fossmo.  
2 vara til styret for 1 år. Britt Martinussen. 
3 vara til styret for 1 år. Ivar Jørgensen. 
 
Gjennomgang av årsmøte med med arbeidsplan og de innspill som kom på møte. 
 
Styret gir fullmakt til Bernt Mikalsen som Kasserer og regnskapsfører, til å disponere lagets 
konto for utbetalinger og regnskapsføring.  

 
 
Sak 2/19.  Få kontroll på medlemslister- styret i lokallag epost adresser til alle medlemmer. 

Sekretær sender ut skriv til alle lokallag om oppdatering, lokallagene må og stille på Balsfjord 
messa. 

 
Sak 3/19. Landbruksmessa i Balsfjord, hva skal vi presentere der, og hvem gjør hva? 
 Messa er 29. og 30. juni. 
 Fra styret deltar sindre og Jan ottar 

Vi skal ha stand sammen med Nortura om mulig, vi må å kunne gi ut smaksprøver på 
eks fenalår m/rømme 
Snakk med messeledelsen om at det sponses sau til fårikål for middagssalg på messa.   

  



  
Sak 4/19. Orientering fra årsmøte i Sau og geit. 

Styreleder orienterte om saker på årsmøte, spesielt om den såkalte Kleppesaken som 
nå er lagt død. Orientering på årsmøte om sauesalget i nord. Vi må få sau på 
matfatet.  

 
 
 
Sak 5/19. Det er murring fra geitmiljøet for at saker vi omtaler/behandler er for lite geit 
relatert, hva gjør vi med det? 

Vi mangler innspill fra geitprodusentene, her må geitmiljøet komme med ønsker hva 
de ønsker hva styret skal ta tak i.  

 
 
Sak 6/19. Videreføre salg av sau fra gården. 

Vi må videreføre den aksjonen vi har satt i gang i 2018, Nortura er å forberedt på å 
bistå næringa for fortsalg salg av voksen sau. 

 
    
         
 
 
Referent: Bernt Mikalsen 
 
 
Underskrift: 
 
Jan Ottar Østring     Sindre Borch   Øystein Fossmo 
 
 
    
Bernt Mikalssen 
Referent  


