
   
 

Referat fra  
ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT  

Kafe Jærbuen 26. januar 2016 kl. 19.00 

 
Tilstede: 62 personer 

 

Sak 1) Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent 

 

Sak 2)  Som møteleder og referent ble valgt hhv. Hanne Elise 

Lindal og Anne-Cath. Grimstad 

 

Sak 3) Som medlemmer til å underskrive protokollen ble 

valgt Håvard Hanasand og Svein Varhaug 

 

Sak 4)  Årsmeldingen for 2015 ble lest av leder Hanne-Elise Lindal. 

Det ble kommentert en skrivefeil på navnet til en av 4H-medlemmene 

som fikk lagets pokal for gjennomfør saueoppgave (Anne Mari Sande). 

I tillegg påpekte leder selv at årsmeldingen manglet omtale av en 

aktivitet som sikrer oss gratis leie av idrettshallen under høsten 

Sauabingo, nemlig dugnaden ved Varhaug IL’s årsfest i januar/februar 

hvert år. 

Gjeterhundnemndas årsmelding ble lest av Tore Mattingsdal og 

begge årsmeldingene ble etterpå enstemmig godkjent. 

 

Sak 5)   Regnskapet for 2015 ble gjennomgått, og ble etterpå 

enstemmig godkjent 

 

Sak 6)  Arbeidsplan for 2016 fikk enstemmig tilslutning fra årsmøtet.  

 

Sak 7) VALG 
Valget ble ledet av valgkomiteens leder Sveinung Håland og foregikk 

muntlig, med alle sittende styremedlemmer til stede. 

 

 



Følgende valg ble gjort med enstemmige vedtak: 

Styret i 2015     Valgt for 2016 For 

Leder:  Hanne-Elise Lindal             Hanne-Elise Lindal 1 år 

Styremedl.: Sven Lode            Kurt Herredsvela 2 år 

Styremedl: Anne-Cath. Grimstad   

Styremedl: Henning Skeie  Henning Skeie 2 år 

Styremedl: Elin Fuglestad    

Varamann 1: Kurt Herredsvela  Ole Morten Stokland 1 år 

Varamann 2: Odd Egil Bø   Odd Egil Bø  1år 

Gjeterhund- 

Nemnda: Tore Mattingsdal  Tore Mattingsdal 2 år 

Kurt Herredsvela  Kurt Herredsvela 2 år 

Arvid Årdal     

Emil Herredsvela   

Revisor: Otto Topdal     

Mikal Siqveland  Mikal Siqveland 2 år 

Varamann: Odd Arild Varhaug  Odd Arild Varhaug 1 år 

Valgnemnd: Sveinung Håland   Kristoffer E. Ueland 3 år 

Jarl Nord-Varhaug 

Margunn Ueland  

 

Sak 8) Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda 
Valgnemndas leder la fram Valgnemndas forslag til godtgjørelse. 

Nemnda gikk inn for å holde godtgjørelsene uendret. Før 

avstemmingen kom det et benkeforslag fra Tore Mattingsdal om å øke 

godtgjørelsen til lagets leder fra kr. 4000,- til kr. 6000,- per år.  

Mattingsdals forslag fikk stort flertall, og godtgjørelsene til styret og 

gjeterhundnemnda i 2016 ble derfor som følger: 

 

Godtgjørelse til styret   2016    

Leder:      Kr. 6000,-    

Kasserer:     Kr. 2000,-   

Sekretær:    Kr. 2000,-   

Øvrige styremedlemmer + 1. vara: Kr. 1000,-    

 

Gjeterhundnemnda   2016    

Leder:     Kr. 2000,-   

Øvrige medlemmer:   Kr. 1000,-   

 

MIDDAG – Lammeskank med stappe av poteter og rotgrønnsaker, kaffe og 

karamellpuding.  
 

UTLODNING med mange flotte gevinster fra våre sponsorer. Hovedgevinsten var 

også i år et kåra værlam av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2016. 

Vinner ble Alf Kåre Herigstad (tlf. 900 96 225).  

 

 

 

        



PREMIERING etter kåringa:   
     Kåringsnr. Rase Oppdretter          poeng 

Lam med høyest  

samlet poengsum   201540969 NKS Leif Matnisdal 175 

Lam med høyest dommer- 

poengsum:        

Norsk Kvit Sau   201540976  Martin O. Fuglestad 36 

Kvit Spæl    201541025  Bernt S. Undheim 36 

Andre raser  

Blæsete sau    201541004  Kurt Herredsvela 44 

Beste eksteriør:   

2 lam fikk 10 på kropp under årets kåring i Hå. 

Premien går til   2015440689 FB Kjell Mattingsdal 

Beste risbitvær 

i Hå i 2015:   Filops-Åmot 201441181 NKS Sivert Mattingsdal 

 

Takk for innsatsen   

Et geiteskinn ble tildelt Sven Lode, som nå gikk ut av styret etter mange års innsats. 

Sveinung Håland fikk blomster som takk for sine 3 år i valgkomiteen, det siste året 

som leder. 

 

Ny bekledning med lagets logo 
Styret har i løpet av høsten vedtatt innkjøp av profileffekter i form av klesplagg med 

en oppdatert lagslogo på. Man har landet på M. A. Tjemsland AS på Vigrestad som 

leverandør, og har valgt å gå for tre nye klesplagg; en brun t-skjorte, en svart t-skjorte 

og en lun grå-svart jakke med glidelås. Styremedlemmene var iført disse plaggene 

under årsmøtet og medlemmene fikk anledning til å prøve klærne, kjøpe t-skjorter fra 

det begrensede lageret og ellers foreta bestilling i løpet av årsmøtekvelden. Det vil bli 

foretatt samlet bestilling to ganger i året. 

Prisen på de nye plaggene er kr. 100,- for t-skjortene og kr. 500,- for jakkene.  

Det ble solgt 5 t-skjorter og foretatt bestilling på 15 jakker i løpet av kvelden. 

 

«Levande lynghei/kulturbeite» - Innledning ved bonde Magnus Søyland. 
Bonde Magnus Søyland fra Gjesdal har, sammen med naboer, de siste årene 

gjennomført et prosjekt, støttet av fylkesmannen i Rogaland. Prosjektet har gått ut på 

å stelle kystlynghei på egen eiendom/fellesbeiter i Gjesdal ved bl.a. lyngbrenning og 

beiting for å gjøre områdene med produktive som beiter.  

Søyland presenterte prosjektet og temaet i videre forstand, godt illustrert av en 

lysbildeserie. 

 

Ref.: Anne-Cath. Grimstad 

 

Protokollunderskrifter: 

 

 

 

 

------------------------------------------      ---------------------------------------- 

Håvard Hanasand     Svein Varhaug 


