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Sak 1 Regnskap og referat NM i Bjerkreim 2015
Regnskapet viser at arrangementet går med overskudd, selv om ikke alle sponsorer
har utbetalt tilskudd ennå. NSG har gitt et tilskudd på kr 50 000. Skriftlig referat er
ennå ikke mottatt, men muntlig gjennomgang med Hallvard. Det ga grei informasjon
om arrangementet. Det ga også NSG og ull – og klipperådet noen forslag til
forbedringer for senere arrangement og ull- og klipperådet vedtok følgende:
- Speed klipping skal foregå på fredag
- Deltaker skal ikke kunne stille i junior hvis deltaker kvalifiserer seg
høyere opp
- Det må være klar ansvarsavgrensning om arbeidsoppgaver
- Personlig oppmøte og betaling av deltakere senest 1 time før
konkurranse starter
- Oppsatt program skal følges
- Dyr og folk må være på plass til avtalte tider
- Rompeklipping bør utføres før konkurransen starter
- Helge og Anne Grete ajourfører liste over klippedommere

Sak 2 Årsmelding 2015
Årsmelding ble gjennomgått. Noen små opprettinger ble vedtatt å utføre:
- Leder i Ull- og klipperådet er fra NSG
- Arrangører til klippekurs skal benevnes med Sau og Geit
- Tilskudd til klippekurs og NM skal synliggjøres
- Rett opp navnet til Inge Morten Tronstad

Sak 3 Budsjett 2016
Det er avholdt til sammen 14 klippekurs i 2015, og det er gitt tilskudd fra NSG på kr
113.031. NSG ga økonomisk støtte på kr. 50 000 til NM-arrangøren Bjerkreim Sau
og Geit. Lars Erik Wallin nevnte at det fortsatt arbeides med å få støtte fra det
offentlige. Det må en forskriftsjustering til, noe som er tatt skriftlig opp med
faglagene.
For 2016 har NSG et totalbudsjett på kr. 300 000. Av dette beregnes det kr 50 000 til
NM, kr 30 000 til instruktørsamling, kr. 150 000 til klippekurs og kr 70 000 til lønn
og godtgjørelser.

Sak 4 Handlingsplan 2016
a) Klippekurs
- Det vil ikke blitt gitt støtte til rene skolekurs i 2016.
- Infobrev som i 2015 med justeringer sendes ut til lokallag og fylkeslag.
- Infobrev som i 2015 med justeringer sendes ut til instruktører. Priser fra 2015
opprettholdes.
- Det ønskes å arrangere et instruktørkurs i sammenheng med NM.
- Opplysninger på nettsiden må oppdateres. Kurskalender, arrangørhåndbok og
kursinstruktører
- Senter for Husdyrforsøk ønsker å arrangere klippekurs i egen regi og Lars Erik
og Anne Grete har vært i møte og fått orientering om saken. Ull- og klipperådet var
enig i følgende svar på henvendelsen:
NSG har ingen innvending mot at SHF arrangerer sitt eget saueklippekurs med
påmelding og betaling direkte til SHF. Kursopplegget skal følge NSGs mal og en kan
da bruke sertifikat og diplom med NSG-logo. SHF kan i tillegg få sette NMBU-logo
og SHF som arrangør på diplomet.
Anne Grete sender diplomet digitalt til Ingvar Selmer - Olsen, som kan tilpasse med
NMBU - logo på arrangørplassen.
b) Kurs i ullhåndtering og ullsortering
- Målgruppe bør være sauebonden som skal utdannes til å bli sin egen ullsorterer og
andre interesserte.
- Sissel og Anne Grete ser på kursplan, arrangementssteder, omfang og instruktører
c) Instruktørsamling 2016
Det ønskes å arrangere en samling for klippeinstruktører i august på Gardermoen.
Helge og Anne Grete ajourfører liste over klippeinstruktører
d) NM i Saueklipping og ullhåndtering Ringebu 7. – 9. oktober 2016
Arrangementskomiteen har kommet godt i gang med planleggingsarbeidet og det
mottas referat i fra komitemøtene fortløpende. Helge skal delta på årsmøte i
Hedmark, Oppland og Akershus Sau og Geit.

e) Orienteringer om KRUS
Sissel skal i samarbeid med Lise Grøva holde kurs om spælull. Det skal også lages en
video til kurset, som viser bruk av mikroskop ved Stein Terje Moen og instruksjon ved
Sissel.
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Sak 5 Eventuelt.
- Referat NSF, Norsk Saueklippers Forbund sitt årsmøte
Sven Arne Lislegaard refererte i fra møtet. Han fortalte om VM i Saueklipping og
Ullhåndtering på New Zealand i 2017. Han ba NSG om å sende en
representant i tillegg til en representant i fra NSF til møtet «World Consul».
Dette vil medføre en kostnad på cirka kr 30.000.
Lars Erik må ta dette opp med styret i NSG og det må da eventuelt avsettes 10.000
per år til dette.
- Søknad i fra Sør- Trøndelag om å arrangere felles NM i Saueklipping,
ullhåndtering og bruk av gjeterhund i 2017.
Ull og Klipperådet ser det som positivt at Sør- Trøndelag vil arrangere NM i
Saueklipping- og ullhåndtering i 2017. Men de ser det ikke som ønskelig at det blir
arrangert samtidig som NM i bruk av gjeterhund. Dette begrunnes slik:
To store arrangement som trenger
- Nok arrangementsplass
- Nok dugnadsfolk
- Nok overnattingssteder
- Nok sau tilgjengelig 350 til gjeterhund, 850 til klipping
-

I tillegg vil dette være uheldig for de som ønsker å delta på begge
konkurranser. Det vil gi færre deltakere på hver enkelt konkurranse

Ull- og klipperådet sender sin uttalelse om saken til styret i NSG.

Sekretær
Anne Grete Stabekk
09.02.2016
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