Årsmøte i Oppland Sau og Geit lørdag 19. februar 2011.
Møte holdes på Quality Hotell & Resort Hafjell, Øyer
Møtestart kl. 09.00.

Sakliste:
1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Opprop
4. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.
5. Årsmelding for 2010
6. Revidert regnskap for 2010
7. Saker som styret og lokallaga vil ha behandla
Årsmøtesak: 7 a. Ekstrakontingent rovvilt 2011.
Forslag til vedtak:
Styret fremmer forslag på kr 20 per medlem i ekstrakontingent rovvilt i 2011. Fylkeslaget
sender krav til lokallaga på kontingent basert på medlemstallet i 2010.
Årsmøtesak: 7 b. Refusjon for deltagelse på årsmøte for lokallagsutsendinger
Forslag til vedtak:
Styret fremmer forslag om at lokallaga gis en refusjon fra Fylkeslaget på kr 500 per
årsmøteutsending som deltar på årsmøte i Oppland Sau og Geit.
Refusjonen på kr: 500 per utsending trekkes fra på fakturaen for ekstrakontingent rovvilt.
Årsmøtesak: 7 c. Forslag til instruks for valgnemnda i Oppland Sau og Geit – sak til
årsmøte 2011 i værring 41 Oppland og årsmøte 2011 i Oppland Sau og Geit.
Forslag til vedtak:
Følgende instruks vedtas gjeldende fra og med valgene i årsmøte 2011.
Generelle retningslinjer:
- Valgnemnda skal så langt det er mulig sikre en bredest mulig representasjon i styrene
og ut fra de til enhver tid gjeldende vedtekter.
- Valgnemnda bør innstille på Landsmøteutsendinger blant styremedlemmene i Oppland
Sau og Geit, men bør så langt mulig sikre at fagområdene er representert.
- Om interesse, engasjement og faglige kvalifikasjoner ellers er like bør valgnemnda i
sin innstilling til styremedlemmer ta hensyn til kjønn, alder og fordeling av
representasjon innad i fylket.
Styret i Oppland Sau og Geit består av 5 representanter:
Leder innstilles for 1 år.
2 medlemmer til styret innstilles for 2 år.
2 styremedlemmer er ikke på valg.
Nestleder innstilles for 1 år blant styremedlemmene.
3 vararepresentanter til styret velges i nummerrekkefølge.
Blant styrets medlemmer skal:

-

en av representantene være geiterepresentant og fortrinnsvis være leder i fagråd geit
en av representantene være av de valgte medlemmer i styret i ring 41 og fortrinnsvis
være leder.

Valgnemnda for Oppland Sau og Geit og værring 41 Oppland:
Valgnemnda består av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Årsmøte i værring 41 velger 1 medlem til felles valgnemnd m/varamedlem for 2 år.
Årsmøte i fylkeslaget velger 1 medlem til valgnemnda m/varamedlem for 2 år.
2 medlemmer i valgnemnda er ikke på valg.
Årsmøte i fylkeslaget velger leder og nestleder i valgnemnda fortrinnsvis blant de som ble
valgt foregående valgår.
Tilpasning ved valg av valgnemnd i årsmøte 2011:
Værringen velger 1 medlem til valgnemnda m/personlig varamedlem for 1 år og 1 medlem til
valgnemnda m/personlig varemedlem for 2 år.
Årsmøte i Oppland Sau og Geit velger ingen nye medlemmer til valgnemnda i 2011, siden to
av medlemmene ikke er på valg. Men, et av de to gjenstående medlemmene i valgnemnda
m/personlig vara velges for 2 år slik at valgnemnda er i rute foran valgene i årsmøtene i
2012.
Årsmøtesak: 7 d. Sak fra lokallaga i Valdres og Nord-Gudbransdal. Kompensasjon for
nedfôring av radioaktivitet for sau og geit. Saka kom opp i regionmøte og laga ønsker å
fremme den for ny behandling siden det ikke ble oppnådd resultat etter fjorårets innspill på
saken til jordbruksfohandlingene.
Forslag til vedtak:
OSG spiller på nytt inn for faglaga og NSG forslag om forbedring av
kompensasjonsordningene for nedfôring mot radioaktivitet
- Tilskuddet må utbetales fra første dag
- Dagsatsen bør heves til kr 10 per dyr per dag.
- Tilskuddet bør også gjelde når geitebønder blir pålagt nedforing.
- Dyr som dør under nedfôring bør få en kompensasjon som dekker reelt tap.
Årsmøtesak : 7 e. Auke av tilskot til lokallaga for innsamling av ull.
Ei av dei største inntektene til lokallaga våre har historisk vore tilskot for innsamling av ull.
Dagens ordning bygger på avtala mellom NSG og Norilia frå 01.09.2008, der satsen for
arbeidet vart ståande uendra. Lokallaga får i dag 0,85 kr/kg ull som blir levert når laget
organiserer innsamling/opplasting/merking av sekker i samarbeid med Gilde Norsk Kjøtts
ullstasjonar.
Situasjonen har endra seg meir enn forventa for lokallaga etter at denne avtala vart inngått, og
det er etter synet vårt tid for ny gjennomgang og revurdering av beløpet laga får godtgjort.
Innsatsen/arbeidet som lokallaget legg ned er for mange eit mykje større arbeid enn før, og da
ber det gale åt utan auke i godtgjeringa.
Grunnen til meirarbeidet er kostnadseffektiviteten, som gjer at større mengder ull skal samlast
på færre plassar. Det må vera plassar i bygda der containerbil m/henger kan koma til, og få
snudd. Ulla skal lastast på eit bestemte tidspunkt med korte marginar. For mange lag vil det
føre til større arbeidsmengd på færre personar, noko som minkar sjansen for at nokon vil gjera
ein dugnadsinnsats.

Framlegg til vedtak:
Oppland Sau og Geit fremmer forslag til Landsmøte om at NSG skal gå aktivt inn for å
reforhandla eksisterande avtale med å få auka satsen pr. kilo ull til lokallaga til kr. 2,00 pr. kg.
Årsmøtesak: 7 f. – Fagråd geit.
Forslag til vedtak:
Styret foreslår overfor årsmøte at geiterepresentanten i styret ivaretar oppgavene som fagråd
geit har tatt hånd om.
Begrunnelsen for forslaget: Samarbeid med TINE eller andre om møter aktivitet forslås
videreført som før. Fagråd geit har ikke lenger inntekter og ved å la styrets geiterepresentant
ivareta oppgavene vil de administrative kostnader reduseres og dermed vil de gjenstående
midlene brukes direkte til arrangementer og tilbud til geiteholderne i fylket.
Årsmøtesak: 7 g. – Sak fra Dovre Sau og Geit.
Fremmer forslag innføring av tilskudd for påsettlam og påsettkje.
Forslag til vedtak:
I fylkeslagets innspill til jordbruksforhandlingene fremmer Oppland Sau og Geit forslag på at
det innføres tilskudd for påsettlam og påsettkje.
Årsmøtesak: 7h - Medlemskap i sauekontrollen – sak frå regionmøtene.
Sauehaldarane har i motsetning til ku-, geit- og svinehaldarar prosentvis låg tilslutting til
husdyrkontrollen. I 2009 var 27,8 % av besetningane med i sauekontrollen. Desse stod for
42,3 % av søyene på landsbasis. Tilslutninga var prosentvis nokså jamt fordelt på alle fylker,
med Østfold med lågaste andelen på 18,2 % og Buskerud med høgaste andelen på 38,3 %.
Dette er for oss sauehaldarar flaue tal, og tida er kome for å gjera noko med dette før andre
instansar med større makt kjem med andre og kanskje meir krevjande krav til oss.
OSG vil gjerne bidra til at denne andelen skal auka merkbart dei komande åra, og vonar at
landsmøte i NSG gjer eit vedtak som aktivt og positivt vil sørgja for dette. Fordelane med at
vi i framtida får ein betydeleg auke av andelen sauehaldarar som aktive medlemmar i
sauekontrollen er mange for samfunnet rundt oss, og ikkje minst særs viktig for oss sjølve.
-

-

-

Næringa vil dermed få ei svært god og sann database, som vil dokumentera kven vi er
og kva vi har.
Vi vil t.d. sleppe å diskutera kva lammetal vi eigentleg har i næringa og i dei ulike
rasane.
I rovvilt- og sjukdomsutsette strok i landet vil ein dokumentasjon i sauekontrollen og
dermed i produsentregisteret vera eit svært viktig verktøy for saksbehandlarar i forhold
til dokumentasjon rundt rovvilterstatning og ”katastrofeerstatninga” til SLF. Dette har
vi høyrt hos FM i Oppland og ikkje minst under møtet i SLF i det ”Nasjonale
beitebruksprosjektet”
Sauekontrollen er og vil vera det mest lettvinte verktøyet for å dokumentera
husdyrhaldet for oss sjølve i KSL. Den er ope for alle uansett registreringsmåte. Ikkje
minst er dagens web-løysing både lettvint og enkel.
Sauekontrollen vil t.d. kunne dokumentera ulike sjukdommar det er verd å sjå ekstra
på, kjøp/sal av dyr, produksjonresultat m/potensielle forbedringsområde for den
enkelte, besetningsstukturar og tapsårsakar.

Framlegg til vedtak:
Oppland Sau og Geit fremmer sak i Landsmøte om at NSG på det sterkaste oppfordrar alle
sauehaldarar til å melda seg inn i sauekontrollen. I samband med denne kampanjen pliktar
NSG å vedta ein eige strategiplan på korleis dette skal lykkast i praksis. Planen må innehalda
konkrete mål om ønska andelsprosent innan ei viss tid og ulike tiltak som må til for at måla
skal realiseras.

8. Valg
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Leder for 1 år
2 styremedlemmer for 2 år
Nestleder til styret for 1 år
3 varamedlemmer til styret for 1 år i nummerrekkefølge
Revisor for 1 år
Valgnemnd iht gjeldende instruks
Møteleder for årsmøte i 2012
Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte, til leder og til
rovviltansvarlig i 2011
9. Arbeidsoppgaver og budsjett 2011
10.Tid og sted for årsmøte 2012
11.Avslutning årsmøte
12.Årsmøtemiddag med utdeling av premier og utmerkelser
13.Fagforedrag/fagseminar

