
     
 

Referat fra  
ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT  

Varhaug Misjonshus 31. januar 2017 kl. 19.00 

 
Tilstede: ca. 75 personer 

Ref.: Anne-Cath. Grimstad 

 

Sak 1)  Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent 

 Innledningen ved Halldor Gislason, jordbrukssjef i Hå, om «Endringer 

i regelverket for søknad om produksjonstilskudd» måtte utgå på grunn 

av forfall. 

 

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 Eirik 

Skretting og Terje Mattingsdal 

 

Sak 4)  Årsmeldingen for 2016 ble lest av leder Hanne-Elise Lindal. Det ble 

kommentert feil i kåringstalla på det fuglestadbrogete lammet til Kjell 

Mattingsdal, som fikk premien for beste bruksegenskaper. De riktige 

talla er 10-9-10-9. Likeledes var navnene på de som leste bingoen 

under Sauabingoen 2016, Morgan Åmot og Elin Fuglestad, uteglemt. 

Det samme gjaldt Asbjørn Hagas og Leif Håkon Korsbøs navn i 

forbindelse med ungdomsmøtet i november. Det var også uteglemt et 

par andre avsnitt, nemlig omtale av regionmøtet 29. mars og omtale av 

ullkjører Eirik Skretting (for Fatland) og ullmottakere Helga og Bernt 

Undheim (container for Nortura/Prima) 

 

Gjeterhundnemndas årsmelding ble lest av Tore Mattingsdal og 

begge årsmeldingene ble etterpå enstemmig godkjent. 

 

Sak 5)   Regnskapet for 2016, både for lokallaget og gjeterhundnemnda, ble 

gjennomgått, og etterpå enstemmig godkjent 

 

Sak 6)  Arbeidsplan for 2017 fikk enstemmig tilslutning fra årsmøtet.  

 



Sak 7)  Arbeidet i Hå veraring 

Veraringens leder, Leif Matnisdal fortalte om ringens historie og 

tilknytning til NSGs landsomfattende avlsorganisasjon, og om hvordan 

arbeidet blant de 15 medlemmene drives i dag. I 2016 ble det holdt ett 

medlemsmøte, samt årsmøte, mens styret på tre medlemmer hadde 

avholdt tre møter i 2016.Det er høy kvalitet på dyra i Hå veraring, og i 

2016 kom 5 av de 15 beste værene i Rogaland fra denne ringen. Ringen 

selger de fleste værene til bruksbesetninger etter at de har vært brukt, 

og har derfor god økonomi. 

 
Sak 8)  VALG 

Valget ble ledet av valgkomiteens leder Jarl Nord-Varhaug og foregikk 

muntlig, med alle sittende styremedlemmer til stede. 

 

Følgende valg ble gjort med enstemmige vedtak: 

Styret i 2016     Valgt for 2017 For 

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

Styremedl.: Kurt Herredsvela   

Styremedl: Anne-Cath. Grimstad  Anne-Cath. Grimstad 2 år 

Styremedl: Henning Skeie   

Styremedl: Elin Fuglestad   Elin Fuglestad   2 år 

Varamann 1: Ole Morten Stokland  Ole Morten Stokland 1 år 

Varamann 2: Odd Egil Bø   Odd Egil Bø  1år 

Gjeterhund- 

Nemnda: Tore Mattingsdal   

Kurt Herredsvela   

Arvid Årdal    Arvid Årdal  2 år 

Emil Herredsvela  Emil Herredsvela 2 år 

Revisor: Otto Topdal    Otto Topdal  2 år 

Mikal Siqveland   

Varamann: Odd Arild Varhaug  Odd Arild Varhaug 1 år 

Valgnemnd: Jarl Nord-Varhaug  Karl M. Mattingsdal 3 år 

    Kristoffer E. Ueland  

Margunn Ueland  

   

  Styret fikk fullmakt til å velge utsendinger til fylkesårsmøtet. 

 

Sak 9)  Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda 

Valgnemndas leder la fram Valgnemndas forslag til godtgjørelse. 

Nemnda gikk inn for å holde godtgjørelsene uendret. Godtgjørelsene til 

styret og gjeterhundnemnda i 2017 blir derfor som følger: 

 

Godtgjørelse til styret   2017    

Leder:      Kr. 6000,-    

Kasserer:     Kr. 2000,-   

Sekretær:    Kr. 2000,-   

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

Gjeterhundnemnda   2017    

Leder:     Kr. 3000,-   

Øvrige medlemmer:   Kr. 1500,-   



MIDDAG – Lammeragú med potetstappe, salat, kaffe og dessert.  
 

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 2017. 

Vinner ble Bjørn Høyland. I alt ble det solgt lodd for rundt 12.500 kroner denne 

kvelden. 

 

Premiering etter kåringa:   

     Kåringsnr. Rase Oppdretter          poeng 

Lam med høyest  

samlet poengsum   201640960 NKS Bernt S. Undheim 162 

Lam med høyest dommer- 

poengsum:        

Norsk Kvit Sau   201640984  Martin Siqveland 27 

Kvit Spæl    201640985  Hanne-E. Lindal 25 

Andre raser:  

Dorset     201641029  Emil Herredsvela 36 

Beste eksteriør/bruksegenskaper:   

6 lam fikk 10 på bruksegenskaper under årets kåring i Hå. 

Premien går til  201641030 (10,9,10,9) FB Kjell Mattingsdal  

Beste risbitvær 

i Hå i 2015:   201541041   NKS Bernt S. Undheim 145 

       

Takk for innsatsen   

Jarl Nord-Varhaug fikk blomster som takk for sine 3 år i valgkomiteen, det siste året 

som leder. 

 

«Arbeidet framover» - ved Bjørn Høyland, leder i Rogaland Sau og Geit. 

Fylkeslederen orienterte om arbeidet i Rogaland Sau og Geit, og skrøt av Sør-Jæren 

Sau og Geit, som han mente var det perfekte eksempel på et godt og driftig lokallag. 

Han trakk særlig fram de mange medlemsmøtene med sosialt tilsnitt, samt lagets evne 

til egen inntjening ved bl.a. årsmøtebasaren og værlam-gevinsten. 

RSG hadde ved årsskiftet 32 lokallag, 1897 medlemmer med tilsammen 164.000 

registrerte voksne sauer. Fylkeslederen orienterte også om viktige pågående saker i 

laget, der han bl.a. nevnte standpunktet om Landsmøte hvert år, når NSGs landsmøte 

skal behandle saken i mars 2017. Videre ble nevnt smittebeskyttelse mot fotråte, 

satsingen på unge bønder, salg av fylkeslagets radiobjøller, søknad om 

fellingstillatelse og uttak av jerv, samt innspill i forbindelse med 

Landbruksmeldingen, der man fortsatt har fokus på markedsreguleringen av geitmelk 

og beitetilskott på kulturbeiter vår og høst. Fylkeslaget er også imot den foreslåtte 

vektgrensen på maks 23 kilo på lammeslakt, og mener at det i alle fall ikke må settes 

en slik grense før etter 1. oktober. 

 

 

Protokollunderskrifter: 

 

 

 

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

Eirik Skretting     Terje Mattingsdal 


