
Kvæfjord Sau og Geit 

Årsmelding 2011 

Styret for Kvæfjord Sau og Geit har i meldingsåret vært sammensatt slik: 

 Leder:  Svein Robert Guttormsen 

 Nestleder: Trond Inge Vebostad 

 Kasserer: Mari Wikeland 

 Sekretær: Inger Ann Bendiksen 

 Styremedlem: Elling Benjaminsen 

 

Styrets arbeid: 

Det har i meldingsåret vært avholdt tre styremøter og behandlet 14 saker. Laget har pr 31.12.2011 29 betalende 

medlemmer. Det har vært en nedgang på to medlemmer. På det første styremøtet ble det laget en aktivitetsplan for 

laget. En del av aktivitetene har laget klart å gjennomføre, men ikke alle. I begynnelsen av året ble det også utarbeidet 

en spørreundersøkelse som ble distribuert ut til lagets medlemmer. Responsen på undersøkelsen var lav, men det gir 

også en form for informasjon. Takk til de som har svart. Resultatene fra spørreundersøkelsen er også blitt behandlet på 

et styremøte.  Et styremedlem, Trond Inge, har hatt ansvar for å organisere ullinnsamlingen. Det har vært felles lasting 

på den gamle fergekaia på Borkenes.  Dette har etter hva vi har fått inntrykk av godt meget bra. Leder ønsker også å 

takke styret for den innsatsen som er gjort. Kasserer sendt også ut en SMS til samtlige av lagets medlemmer med 

informasjon og ønske om å få medlemmenes epostadresse. Det var veldig få som svarte på den SMSen. Å få spredd 

informasjon til lagets medlemmer hadde vært lettere dersom vi hadde tilgang til epostadressene.   

 

Mange av oss engasjerer oss på mange arenaer, har flere ulike verv i ulike lag og har både en, to og tre jobber.  Bare det 

å plassere styremøtene kan by på utfordringer. Leder ønsker derfor spesielt å takke styremedlemmene og de 

medlemmene som gjør en innsats for laget. 

 

Medlems arbeid: 

Svein Robert Guttormsen og Bendiks Bendiksen deltok på fagdagen og årsmøtet til Troms sau og geit. Dette var to 

konstruktive og nyttige dager. 

 

 Den 16. april var det åpent fjøs hos Arvid Nordskott. Dette var et fint arrangement med godt oppmøte av 

medlemmene.  Vi fikk også omtale i Harstad Tidende.  Annonsert tur til Vebostad vannet ble dessverre avlyst.  Den 26. 

oktober deltok vi på Smaksverksted på Rå videregående i regi av Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, 

Harstadregionens Næringsforening og Kvæfjord kommune. Dette var en god arena for å informere om vårt lag og 

viktigheten av beitedyr i utmarka. De medlemmene som møtte opp fikk også en kulinarisk smaksopplevelse med 

utgangspunkt i lokale råvarer.  To av lagets medlemmer deltok også på fagdag den 18. november i regi av Troms Sau og 

geit.  Flere av våre medlemmer deltar også på datakurs i regi av Næringsforeningen i kommunen.  Styret kan ikke ta 

noen ære for det, men vi har klart å delta i noen arenaer som har gjort at vi har fått en spesiell invitasjon til å kunne tilby 

våre medlemmer datakurs. I forkant av årsmøtet vil det også bli en fagsamling med fokus på medisinering. Vi har invitert 

Mattilsynet og Dyrlegene i Harstad til å delta. Vi håper på et godt oppmøte til denne meget aktuelle problemstillingen.  

 

Gjeterhund arbeid: 

Det har vært styremøtesak å prøve å få til gjeterhund kurs i vinter. Dette har ikke blitt gjennomført. Enkelte medlemmer 

møtes og trener sammen, dog ikke i regi av lokallaget. Det er ønskelig med større aktivitet innen gjeterhund arbeidet. 

 

 

 

Svein Robert Guttormsen 

Leder 

Borkenes 30.01.12 


