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Årsmøte i Nordland Sau og Geit for 2017 

Søndag 11.03.2018 Radisson Blu Hotel Bodø Ordfører Ragnhild Engan   

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent  

 Sak 2: Valg av 2 personer som underskriver protokoll 

Elin Haugen og Johnny Dahl Hansen   

Sak 3: Opprop   

27 stemmeberettiget fra 13 lokallag 

Sak 4: Årsmelding   

a) Styrets beretning 

Styreleder orienterte om aktiviteten, takket sponsorer og deltagelse i Kjøtt i Nordland 

b) Årsmelding Rovdyr 

Anne Kari Snefjellå orienterte 

Kommentar fra Ivar Thoresen om prosjekt i Leirfjord med viltkamera 

Kommentar fra Aimee Cathrin Larsen om skjønnsutøvelsen og tapstallene. Er folk egentlig 

flink nok til å melde inn? Selv de som har små tap bør melde inn. Det oppfordres til at man 

søker om erstatning selv om at man har lite tap. Viktig å få synliggjort dette.  

c) Årsmelding gjeterhundnemda 

Geir Amundsen orienterte 

Ivar Thoresen ønsket å spesielt trekke fram at Finn Engan kvalifiserte seg til semifinale i VM 

d) Årsmelding avlsregion Nordland 2017 

Glenn Peter Knædal orienterte 

Kommentarer fra Lars Christian Utvik om at noen stilte til kåring som ikke var medlem i NSG 

og om de har samme kåringsavgift som de andre. Glenn orienterte om at det er krav om at 

de skal være medlem, så vi må prøve å følge opp bedre og å håndheve kravet om at de skal 

være medlem. 

e) Årsmelding geit 

Ingen var tilstede for å orientere. Ingen krav om gjennomgang. 

Årsmelding enstemmig godkjent 

Sak 5: Regnskap og revisjonens beretning for 2017 

a) Regnskap: Bjørnar Sveli har sykdomsfrafall, så Glenn Knædal orienterte. Purregebyr, spesielt 

fra gjeterhundprøvene, tar mye tid og er veldig unødvendig. Systemet fra NSG sentralt er litt 

for uoversiktlig. Gjeterhundnemnda bør bistå for å få ryddet opp i opplysningene der. 

Vanskelig å sammenligne med fjoråret grunnet nytt oppsett, men man ser at det har gått bra. 

Akseptabel aktivitet med pluss i regnskapet, så det er bra.  

b) Revisjonens beretning. Lest. 

 

Regnskapet enstemmig godkjent  
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Sak 6: Arbeidsplan   

Glenn gikk gjennom forslaget til arbeidsplanen 

Geir Amundsen mener fylkeslaget burde ha en pakke som ligger klar med materiell som kan sendes 

ut når lokallagene skal ha stand osv. slik at man har profilering klar til enhver tid. Kjell Erik orienterte 

om at det finnes diverse ting sentralt. 

Eli Horsberg mener vi må ta kontakt med lokallagene som ligger brakk. Vi må bli hardere på å 

håndheve kravet om at det avholdes årsmøte. 

Ivar Thoresen spurte om jobbing for NM i gjeterhund nordover og om det er fylkeslaget som primært 

står for som arranger. Geir Amundsen kommenterte at det arbeides med å se på mulighetene der og 

at vi ikke er kommet langt nok med det. Det blir nok ikke i 2019.  Geir mener også at det er for tidlig å 

få inn arbeid med Gjeterhund NM 2020 i arbeidsplanen. 

Arbeidsplan enstemmig godkjent 

Sak 7: Budsjett 

Styret har satt opp et enkelt forslag til budsjett.  

Budsjettet enstemmig vedtatt 

Sak 8: Valg   

Eirik Jenssen, Helena Sund Ånes tellekorps 

27 stemmeberettige  

Glenn Peter Knædal stiller som kåringsansvarlig og tar ansvar for avl. Godtgjørelse der har  

Det oppfordres sterkt om at lokallagene sender inn forslag om aktuelle kandidater til valgkomiteen 

slik at valgkomiteen får litt hjelp til å finne personer de kan spørre.  

Innstilling fra valgnemda i Nordland sau og geit: 

Styret: 

Leder 2018/2019: Anne Kari Snefjellå   Valgt 26 stemmer for og 1 blank 

Styremedlem 2018/2020: Marit Langeland  Valgt med 27 stemmer for (1 blank men årsmøtet 

godtar å se bort fra denne siden vi er bare 27 med stemmerett. 

Medlem Geit 2018/2019: Anci Tinde   Valgt med 24 stemmer for og 3 blank 

Nestleder 2018/2019: Marit Langeland   Valgt med 26 stemmer for og 1 blank 

Revisorer 2018/2019: 

Snorre Forsbakk og Elvin Rølvåg   Enstemmig valgt 

Vara revisorer 2018/2019: 

Gunnar Breimo og Yngve Fløttkjær   Enstemmig valgt 
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Varamedlemmer til styret: 

1. vara Ketil Trongmo   Enstemmig valgt 

2. vara Andre Kristoffersen  Enstemmig valgt 

3. vara Hans Elling Angell   Enstemmig valgt 

Valgkomite:  

Et nytt medlem valgkomite foreslås og velges på årsmøtet (2018/2021)  

Forslag:  Endre Eide     Enstemmig valgt 

3 utsendinger til Landsmøte i NSG 14.-15. mars 2018: 

Marit Langeland 

Ketil Trongmo 

Aimee Cathrin Larsen 

Møteleder m/vara for årsmøtet i 2018 

Ragnhild Engan 

Vara Geir Amundsen   

Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte  

Lars Christian Utvik har kommentar til avløsergodtgjørelse og satsen på den. Han mener det i Salten 

er 1300 kr + moms. Og lurer på om den satsen er lik for alle. Kjell Erik Berntsen orienterte om 

fylkesårsmøtene og at mange følger sentrale satser. Dette er første gangen han ser at 

avløsergodtgjørelse er tatt opp.  

Hendry Edvardsen mener avløsergodtgjørelsen burde vært minimum 1500 kr pr dag.  

Terje Bjørsvik: Hvis det aldri har vært benyttet tidligere så kan den like godt stå som den er. Mange 

ordner det slik at de belaster laget minst mulig. 

Sekretær tas bort fra oppsettet til valgkomiteen. Sponses av Nortura. 

Terje Bjørsvik: Tror ikke pengene er det som gjør at folk stiller, og hvis det går i minus 

Geir Tønder: Vi har 6000 kr å rutte med ellers må vi vedta et nytt budsjett 

Eli: Valgkomiteen la vekt på at godtgjørelsen har økt med 3500 kr fra i fjor.  

Ketil Trongmo: Foreslår at de 6000 kr fordeles på kasserer og leder.  

Forslag til valg: 

• Øke avløser mot dokumentasjon til 1500 kr.   Falt med 7 stemmer for 20 mot  

• Kasserer får økt godtgjørelse til 10 000 kr   Enstemmig vedtatt 

• Leders godtgjørelse økes med 6500 kr    Falt med 2 stemmer mot 25 stemmer 

• Leders godtgjørelse økes med 2000 kr    Enstemmig vedtatt 
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Endringer i godtgjørelser blir dermed:  

Leder 15 500 kr 

Sekretær: strykes 

Kasserer: 10 000 kr 

 

Resten av godtgjørelsene godtas.  

Sak 9: Innkommende saker   

Endring i reiseutjevning 

Styrets innstilling: Per i dag fungerer reiseutjevning slik at man sender inn oversikt over sine 

reiseutgifter til regnskapsfører. Det beregnes så et gjennomsnitt av alle utgiftene, hvor da de som har 

hatt utgifter under dette gjennomsnittet må betale inn differansen. Deretter betales restbeløp ut 

igjen til de som hadde utgifter over snittet. Dette er en veldig tidkrevende prosess for regnskapsfører 

og styret foreslår en endring i dette vedtaket:  

 

Alle betaler en egenandel på kr 2500,- per utsending og sender reiseregning på kostnader ut over 

det. Det stilles da krav om at man bestiller i god tid og det billigste alternativet som er hensiktsmessig 

å velge benyttes. 

Styret foreslår at årsmøtet vedtas 

Hendry Edvardsen mener hvert lokallag bør ta hele reiseregninga for årsmøteutsendingen. Det er 

bare småpenger du får tilbake.  

Lars Christian Utvik: Dette vil slå uheldig ut for de som bor langt unna årsmøtet og det bør være en 

utjevning.  

Eli Horsberg: Veldig takknemlig for utjevninga og mener det betyr veldig mye for lag som har lang 

reisevei. 

Johnny Dahl Hansen: Det blir vanskelig for lokallaget om de skal dekke alt. Store reiseutgifter rundt 

om i fylket.  

Geir Tønder: Utvanning av reiseutjevninga. Hvilken konsekvens får dette for budsjettet. Hvor mange 

var det som var over 2500 kr i fjor. 3 stk var over i fjor.  

Forslag til valg: 

• Kutte all reiseutjevning lokallaget dekker alt   Falt med 22 stemmer mot 

• Styrets innstilling:      Enstemmig vedtatt 

Årsmøtet vedtar at forslaget har tilbakevirkende kraft og gjelder også for årsmøtet 2017. 

Sak 10: Resolusjoner   

Ingen resolusjoner 

Møtet avsluttet kl: 11:30 med takk til avtroppende leder Glenn Knædal og noen ord fra påtroppende 

Anne Kari Snefjellå 

 

Linn Hege Engen, referent 


