
  
Styremøte i Nordland Sau og Geit, Landbrukets hus 23.04.18. 

Til stede: Anne Kari Snefjellå, Marit Langeland, Aimee Cathrin Larsen, Ketil Trongmo og 
Linn Hege Engen 

Forfall: Svein Ragnar Enga og Anci Christin Tinde 

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Noe kort frist. Ellers ingen merknader 

2/18 Arbeidsplan/terminliste 2018 

Plan for styremøter: 

 23.04.18 Kl 10 – 14 Bodø 

 02.05.18 Kl 20:30 Telefonmøte Regional plan for landbruk  

 13.08.18 Styremøte før kåringssesongen. Glenn kalles inn. Ta opp gruppeoppgavene 
fra årsmøtet 

 05.11.18 Styremøte med årsmøteplanlegging 

Vi ser på det billigste møtestedet i forhold til hvem som har mulighet til å delta fra styret til 
hvert møte. 

Forfall med kort varsel gjør det nødvendig å kalle inn 1. vara til styremøtene.  

Forslag til arbeidsplan 2018 som ble lagt frem og godkjent under Årsmøtet ble gjennomgått: 

«Nordland Sau og Geit skal være en aktiv og levende organisasjon» 

STYRKING AV ORGANISASJONEN 

 Kontakt, hjelp og informasjon til lokallagene 
o Styret skal ta kontakt med lokallagene og hører hvordan det står til, om de har 

ajourholdt regnskap, avholdt årsmøte osv. Vi må forsøke å få aktivitet i passive 
lag, få unge medlemmer opp og frem. Vi tror det vil være positivt at 
fylkesstyret viser interesse for lokallagene. 

 Ha kontroll på økonomien 
o Per i dag er vi i en utfordrende situasjon da regnskapsfører er sykemeldt. Vi må 

dermed jobbe for å finne en ny løsning. Anne Kari tar kontakt med Bjørnar for 
å se på mulighetene. En del regninger og reiseregninger ligger nå og venter.  

 Delta aktivt på landsmøte og representantskapsmøter 

 Gi innspill til høringer til NSG 

 Gi innspill til jordbruksforhandlingene 

 Delta i prosjekter der det er naturlig 



o Grill, Kjøtt i Nordland, Rovviltnemda 

 Arrangere fagdag og årsmøte 

 Styret følger og støtter opp avlsarbeidet i fylket. 
o Styret skal be lokallagene om forslag til fremtidige kåringsdommere 

 Følger opp gjeterhundarbeid i fylket 
o Gjeterhundnemndas instruks etterspørres 
o Fokus på gjeterhund når lokallagene kontaktes. Få registrert antall aktive 

gjeterhunder, medlemsskap og oppfordre til å avholde kurs. Kurs kan man søke 
om midler fra Studieforbundet til.  

PROFILERING 

 Medlemsverving 
o Anne Kari skal ordne slik at hele styret får tilgang på medlemslistene 

 Prøve å markedsføre saker som omhandler småfeholdet i media 

 Ha oppdaterte nettsider og facebook-side 
o Facebooksiden er for tiden nede, men denne skal tas tak i. Nettsiden skal også 

holdes mer vedlike. 

 Holde stand der det er naturlig, i samarbeid med lokallag 
o Det skal jobbes med en "Profileringspakke" med diverse roll-ups, folierte 

plakater, telt osv som kan brukes ved diverse arrangementer hvor en stand er 
naturlig. Aimee sender søknad til Innovasjon Norge for å se om det er 
muligheter for midler derfra.   

ROVDYR 

 Arbeide aktivt for å redusere tap av beitedyr til freda rovvilt 

 Jobbe aktivt opp mot rovdyrforvaltningen (Fylkesmannen, rovviltnemda, SNO, 
Mattilsynet mm.)  

o Anmodning om uttak av resteredne jerv i hht kvota i vinter ble gjennomgått og 
godkjent til innsending 

 Følge opp omstillingssaker, erstatningssaker, anker. Delt ansvar mellom rovvilt-
gruppa og styret 

 Møte i Rovviltnemda og gi innspill Rovviltnemda 

 Bruke media bevisst for å skape forståelse for de negative verknadene dagens 
rovviltforvaltning påfører småfenæringa 

3/18 Grillaksjon 2018 

02.06 er nasjonal dato, men flere lokallag har signalisert at de heller griller den 23.06 i stedet.  

Det er ganske få lokallag som har meldt sin interesse: Andøy, Lurøy, Hadsel, Lofoten, Melbu, 
Saltdal, Rana og Hemnes. Mulig var formuleringen i teksten noe uheldig da det skulle 
fokuseres på store butikker. Noen lokallag følte kanskje at det ikke var vits i at de stillte på 
lokalbutikkene. 



4/18 Apotekeravtale i Nordland 

Anne Kari har sendt henvendelse til Hordaland og Rogaland for å få innspill til hva en slik 
avtale bør inneholde og hvordan de har bygd den opp. Avtalen gir store rabatter på medisin 
for bønder. 

5/18 Rovviltutvalg 

Per i dag består dette av Laila Hoff, Berit Hundåla og Anne Kari Snefjellå. De ønsker å 
fortsette. 

6/18 Nedleggelse/sammenslåing av lokallag 

Øksnes`nedleggelse og overføring av midler til beitelaget tas til etteretning, men dette er ikke 
håndtert på riktig måte da omfordeling av midler skal godkjennes av fylkesstyret. Eventuelle 
midler skal overføres til andre lokallag og Øksnes kunne i sitt tilfelle slått seg sammen med 
for eksempel Sortland.  

Ved passive lokallag kan kanskje fylkesstyret foreslå vurdering av sammenslåing med andre 
lokallag. 

7/18 Gruppeoppgave fra årsmøtehelga 

Styrking av rganisasjonen: Aimee sammenfatter innspillene fra gruppeoppgaven fra 
Årsmøtehelga. Dette gjennomgås ved neste styremøte. 

8/18 Kjøtt i Nordland 

Glenn ønsker fremdeles å sitte i styringsgruppa fram til prosjektet avsluttes. Anne Kari sitter i 
faggruppa. Styret tar en ny vurdering av deltagelse etter at status for veien videre i prosjektet 
er avklart. 

9/18 Referat fra Gjeterhundnemda 

Referatet tas til etteretning. Styret innser at det ikke er kommunisert godt nok med tanke på 
utførelse av valg innad i nemnda jfr. NSG lagslover, side 12 §18f.  

Linn Hege ber om Gjeterhundnemndas instrukser. 

10/18 Gjeterhund i fylket 

Se punktet under arbeidsplan.  

Ved senere styremøter inviteres leder av Gjeterhundnemda til å delta der det er naturlig. 

11/18 Høring regional plan for landbruk 

Vi tar et telefonmøte 02.05 hvor vi kommer med ett-par punkter hver. 

12/18 Orienteringssaker fra NSG 



Jordbruksforhandlings-arbeid 

13/18 Eventuelt 

Jubileum Nordland sau og geit 2018. Marit tar ansvar for å se på mulighet for nye profilerings 
T-skjorter til jubileumsåret.  

Ellers bør vi se på hva mer vi kans gjøre for å markere dette. 

 

Referent: 

Linn Hege Engen 

 


