
 

 

 

Aust-Agder Sau og Geit 
 Møtereferat 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Landbrukskontoret Evje 25.10.2017 

Deltakere  

Forfall 

Kåre Blålid 

Sven Reiersen 

Jorunn Upstad Bjørn Tore Hovland 

 

Linn Kristin Flaten 

 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 

Saksliste:  

 

Sak 12/17: Oppsummeringer / erfaringer fra deltagelse på Naturligvis 2017 

o Nesset er sluttet som daglig leder. Avventer videre melding etter årsmøtet i f t ny 

ledelse. 

o Vi har nytte av å delta med stand. God måte å profilerer næringen overfor publikum 

samt møteplass for medlemmer evnt verving.  

Vi ser på mulighet for å kjøpe inn et telt/paviljong med logo for slike og lignende arr. 

 

Sak 13/17 Høstens kåringer Evje, Dølemo og gardskåring Valle 

o Godt oppmøte med relativt mange værer (over 150?) 

o Pga værforhold ble kåring på Dølemo avlyst. Det ble raskt bygd om et parti dommere 

som foretok gardskåring for de påmeldte til denne dagen. 

o Det er tilstrekkelig med dommere sett utfra at hver enkelt dommer dømmer 

selvstendig. 

o Dersom 2 dommerer velger å gå sammen så må dagsgodtgjøring deles. 

 
Sak 14/ 17 Refr fra Representantskapsmøte 17-18.10.17 

Kåre Blålid deltog begge dager. Kort refr på tema: 

 Fokus på å bygge en sterk organisasjon 

 Min side – lokallag – medlemsoversikt –innbetalinger mm 

 Forventninger til fylkeslag 

 Hvordan jobber fylkeslag? 

 Gruppearbeid 

o Hvordan kan NSG sentralt forbedres (media, artikler, spisskompetanse, 

saksfremlegg, mm) 

 Leders tale. Produksjon, landbruksoppgjør (geit), rovvilt, org 

 Rovvilt  



 Lagslovene – prosess lokalt før årsmøtet 

 Geit 

 Sau/lam 201-2023 

 Orienteringer 

o Valg 

o Gjeterhund – nm – brukshund mm 

o Ull klippe 

o Avl 

 4 prioriterte satsninger 

o Best mulig økonomi for bønder  

o Medlemsverving 

o Beiteretten 

o Økt bruk av gjeterhund 

 

Sak 15/17 Innspill / Høring nye lagslover 

 Fylkesstyret vil fremme et innspill: 

o Vedrørende frivillig sammenslåing av fylkeslag må lagslovene ta opp i seg at 

fylkene beholder sine utsendinger slik det er i dag. Det må utarbeide en 

tallmatrise slik at ikke fylkene mister utsendinger. 

 

Sak 16/17 Tetter samarbeid med Vest-Agder? – Fylkessammenslåing 2020. 

AA kontakter VA i f m å innkalle felles styremøter 

 Mulighet for felles årsmøte februar 2018 (felles del og egne møter med årsmøtesaker) 

Fredag til lørdag? – deltager avgift? 

 

Sak 17/17 Ledersamling i november 2017- datio og tema. 

 22.11 

 Fylkesmannen  deltar i fm org beitelag 

 Org arbeid . min side mm. NSG sentralt er invitert. 

 Har noen av lokallagene en person som kan gå inn i sekretærfunksjon for fylkeslaget? 

 

Sak 18/17 Årsmøtedato og tema 

 27.2.2017 er mulig dato, men kan endres dersom det legges opp til felles årsmøte med 

Vest- Agder. 

 

Sak 19/17. Fordelinger av oppgaver i styret og sekretærarbeidet 

Under er det listet opp de oppgaver styret har fokus på gjennom året. Pr dato er hele styret 

engasjert inn i sakene. 

 Bjellelaget 

 Avlskontakt 

 Kontakt værring 

 Rovvilt 

 Kasserer 

 Tiltak som kommer inn (Høringer, landbruksoppgjør, grillaksjon mm) 

 Fordele årsmøter 

 Ny giv 

 Naturligvis 

 «geit», ingen medlemmer med geite i sin produksjon. 

 Gjeterhund 

 


