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Protokoll fylkesårsmøte 2011 
Vestheim, Lista Fly- og Næringspark 

 

Møtet startet kl. 10.35. 

 

Åpning 

Einar Grødem åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han ga ordet til Bernt Erik Spinnangr 

fra Farsund Næringsselskap AS. Bernt Erik viste en film og bilder over Farsund og forklarte 

forsamlingen litt om kommunen og historien. Han presenterte også et oversikt over 

sauetallene i fylket (gjennomsnittlig størrelse på besetning, verdiskapning mm). 

 

Innkalling og godkjenning av saksliste, samt valg av 2 personer til å underskrive 

protokollen sammen med møtelederen 

Einar fortsatte møtet med opprop av deltagerne. 31 personer hadde stemmerett. Roy K. 

Træland bemerket at deltagerne fra Kvinesdal ikke står på lista. Sekretæren beklaget feilen og 

rettet det opp. 

 

Øystein Gilja og Harald Svendsvoll ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med 

Einar Grødem (protokollen blir finskrevet og sendt ut til de valgte personene for 

korrekturlesing). 

 

SAK 1 årsmelding 2010 

Kommentar til årsmeldingen: Arvid Bryggeså takket for invitasjonen og for at oversikten over 

kårede lam ble lagt ved saksdokumentene. Han kunne imidlertid ha ønsket å få mer 

informasjon om organisert beitebruk og avlsarbeidet. Martijn forklarte at Rolf Arne Torgersen 

har sørget for listene over avlsarbeid. Sven fortalte at “organisert beitebruk” er tatt over av 

fylkesmannen. Det er dannet et utvalg for organisert beitebruk som etter hvert skal komme 

med mer informasjon. 

 

SAK 2 regnskap 2010 

Siden kassereren ikke var til stede, presenterte formannen regnskapet. Regnskapet er revidert 

og godkjent av revisorer.  Resultatet er godt og vel 1000 kr bedre enn publisert p.g.a. for mye 

utbetalt arbeidsgiveravgift som er tilbakebetalt i 2011. 

 

Rolf Arne ønsket å vite hvor mye penger av egenmidlene er øremerket til avl. Sven forklarte 

at alle pengene tilhører styret i Vest-Agder Sau og Geit, siden styret er ansvarlig for 

underskudd og overskudd, det er ikke eventuelle underutvalg. Han vil imidlertid undersøke 

mulighetene for å presisere hvilke midler er dedikert avl. Rolf forklarte videre at de anså 

underskuddet til ikke å være så farlig, siden det ligger penger fra før som kan brukes for å 

dekke underskuddet. Ellers fortalte han at det skal bli overført en sum fra avlsregionen som er 
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øremerket avlsarbeidet. Audun Meland mente inntektene på avl har gått så mye ned, at han 

kunne ønske seg budsjettet ved siden av regnskapet for å se utviklingen. Sven var enig i at det 

kan være lurt å ha budsjettet fra året før lagt ved siden av regnskapet, og lovet å endre det til 

neste år. Rolf Arne forklarer nedgang i inntekt av kåringsavgiftene med at avgiftene ble satt 

lavere etter heimekåringsåret 2009. Regnskapet fra 2009 var ikke representativt for normale 

år. 

 

SAK 3 arbeidsplan 2011 

Formannen presenterte arbeidsplanen for 2011. Han inviterte lokallagene til å komme med 

forslag for kurs. Han nevnte beiteprosjektet som fylkesmannen ønsker å etablere i Vest-

Agder. Sven skal være med i etableringsfasen. 

 

Yngve Bromak spurte om det kan komme meldeplikt for myndighetene når de vet om rovdyr 

som er på ferde i fylket? Han lurte videre på hvorfor “systemet” skal vente til det er tatt 10 dyr 

av rovdyr før det blir utstedt fellingstillatelse og mener at næringen bør kunnen kreve at 

rovdyr blir tatt ut med en gang det finnes dokumentert skade. Til slutt ga han uttrykk for at 

han frykter at ulv kan komme til å skade folk hvis ikke rovdyrproblematikken blir taklet på en 

bedre måte. 

 

Sven kommenterte: det er det Regionale rovdyrnemnda som styrer og setter opp 

fellingskvotene. Styret i Vest-Agder Sau og Geit med andre har prøvd å få en stående 

tillatelse for å felle ulv, men vi fikk ikke det. Vi får ingen offisiell melding om rovdyr på ferde 

før rovviltkontaktene har vært ute og dokumentert tilfellet. Sven nevnte videre at 

enkeltpersoner kan søke om fellingstillatelse. Til slutt fortalte han litt om endringene som 

kommer til våren når det gjelder skadefellingslaget (alle kommunene har fått brev om den nye 

ordningen).  

 

Audun Meland tok på seg Bondelagets hatt og nevnte at det er mange småfebønder i Vest-

Agder, så det er mange personer som stiller opp på diverse dugnad. Men mange besetninger 

drives i gamle driftsbygninger og det er ikke alltid like lett å få støtte av f.eks. Innovasjon 

Norge til forbedring, nybygg e.l.. Han mente derfor at det bør stå et punkt i arbeidsplanen 

2011 om at Vest-Agder Sau og Geit, sammen med Bondelaget og andre organisasjoner, skal 

jobbe for å styrke mindre sauebesetninger. 

 

Hans Jørgen Snerling representerte Vest-Agder Bonde- og Småbrukerlag. Han sa at folk i 

Rogaland ser ut til å være fornøyd med samarbeid med Innovasjon Norge, dette i følge en 

artikkel i Bondevennen. Han nevnte videre at Vest-Agder har de minste teigene (i størrelse) i 

hele Norge og at vi bør drive virksomheten våres med de enhetene vi har, i mellom 

turistaktivitetene. Han sa at Bonde- og Småbrukarlaget ønsker å samarbeide mer med Sau og 

Geit, på lik linje som f.eks. Bondelaget. Sven var enig i at vi kan bli bedre til å samarbeide, 
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men påpekte samtidig at det til nå har vært mye lettere å komme i kontakt med Bondelaget 

enn med Bonde- og Småbrukerlaget, til dels p.g.a. den administrative løsningen Bondelaget 

har valgt i Agder. Han avsluttet med å presisere at småbrukene er veldig viktig for jordbruket 

i Vest-Agder, særlig med tanke på skjøtsel og beiting. 

 

Dag Raustein fra Bondevennen forklarte litt nærmere artikkelen som ble nevnt av Hans 

Jørgen. Han sa at det er tydelige forskjell i tildeling av Innovasjon Norge.  I første artikkelen 

skrev Bondevennen at Bondelaget i Rogaland er fornøyd med tildelingen. I kommentarene til 

artikkelen i neste utgave, kom det imidlertid en del kritikk. 

 

Arvid Bryggeså lurte på hvorfor nummerering av kåringsnumre har endret. I tillegg ønsket 

han å vite hvorfor det er lagt 2 kåringssjåer på 1 dag, når vi bare har 5 forskjellige kåringssjåer 

i Vest-Agder. Han mener at det skader miljøet, siden folk ikke klarer å møte opp på mer enn 1 

møte samme dag. Som leder i avlsutvalget svarte Rolf Arne at han, når det gjelder 

nummerering, ikke har tenkt på det i det hele tatt og skal ta det med videre. Ellers så forklarte 

han at grunnen til at det ble 2 kåringsjåer på 1 dag er at de på denne måte kunne bruke samme 

webkåreren, som var billigere enn når det hadde vært 5 forskjellige dager. Han skal likevel se 

på om det i år er mulig å ha bare 1 sjå per dag. 

 

Hans Kristensen sa at han godt kunne ønske seg et fagmøte sentralt i fylket, og oppfordrer 

fylkesstyret til å ta initiativ. 

 

Audun nevnte da at det blir fagmøte i Eiken, 22. mars (kl. 19.00, Røde Korsbygget). Ove 

Myklebust tilføyde at de der skal snakke om fôring før lemming, etter lemming og ved 

beiteslepp, samt om “holdbarheten” av sau. 

 

Med tilføying av forslaget til Audun ble arbeidsplanen 2011 godkjent. 

 

SAK 4 budsjett 2011 

Sven presenterte budsjettet.  Rolf Arne nevnte en endring i delbudsjettet: tallet 12.500 endres 

til 11.500. Elles var det ingen andre kommentarer. Budsjettet ble dermed godkjent. 

 

SAK 5 andre møtesaker 

Einar las opp forslaget. Rolf Arne støttet forslaget, men foreslår å bruke NSG sine satser for 

reising. Forslaget ble vedtatt.  Knut Risnes syntes det bør komme godtgjørelse per møte for 

styremedlemmene, i stedet for en engangssum. Sven svarte at valgkomiteene gjennom årene 

sjeldent har kommet med noe forslag, sånn at styret mente det var riktig å lage et forslag selv. 

Han mente at sekretærfunksjonen kunne ha fått mer, og det syntes Yngve Bromark også. Sven 

foreslo å øke godtgjørelse for bruk av telefon, data mm. for sekretæren til 2000,-. Ved 

stemning var ingen imot, og forslaget ble dermed vedtatt. 
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12.15 – 13.30 Middag 

 

Utdeling av hederspriser og hilsener. 

 Leder i avlsutvalget Rolf Arne Torgersen presenterte prisen for Beste Risbit 2010 til 

Olav Gyland fra Flekkefjord. 

 

 Generalsekretær i NSG Lars Erik Wallin takket for invitasjonen. Han delte ut prisen  

for “beste avkomstgranska spælvær” i Norge til Roy K. Træland, som representerte 

Roar Svindland og Anne I. Willock fra Kvinesdal. Han fortalte ellers om endringene i 

avlsstatuettene system siden 2010. Han presenterte litt statistikk om væren og las ellers 

opp eposten som Roar og Anne har sendt for å takke for prisen. 

 

 Rogaland Sau og Geit v/ Alf Torstein Pettersen takket for invitasjonen og for godt 

samarbeid. 

 

 Fagbiten v/ Øyvind Nesen ble dessverre kansellert. Sven fortalte litt om Naturligvis, 

og nevnte at Vest-Agder Sau og Geit er medeier i organisasjonen. Han nevnte videre 

at lokallagene kan være med i dugnadstimene og så tjene litt penger for laget. Mer 

informasjon om dette blir i år forhåpentligvis sendt ut tidligere enn i fjor. 

 

 Lars Erik Wallin presenterte “handlingsplan for smittebeskyttelse i saueholdet”. 

Planen er ikke presentert på heimesidene enda, men blir til å lese der rimelig fort. Han 

nevnte videre at fylkeslagene og lokallagene skal få sin egen epost adresse via NSG. 

NSG jobber med en kunnskapsdatabase, og perm for lokallagene. Til slutt sa han at 

NSG prøver å få til en slags rabattordning med en av apotekkjedene, sånn at 

medlemmer kan bestille medisinene billigere. 

 

 Yngve Bromark kom med innspill om en slags vaktordning for obduksjon av dyr. Lars 

Erik lovet å ta innspillet videre. 

 

 Audun Meland mente at NSG, når de snakker om rabatt på medisinen, også må avtale 

med den aktuelle kjeden at medisinene bør være på lager. Nå er det sånn at 

veterinærene av og til må lete veldig lenge før de ha funnet et apotek som kan levere 

medisinene raskt. Lars Erik tar også dette innspillet også videre inn i systemet. 

 

 Ove Myklebust presenterte informasjon fra Nortura. Dette gjald både slakt og ul. 

Presentasjonen er lagt ut på heimesidene til Vest-Agder Sau og Geit 
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SAK 6 Valg 

 

Formannen i valgnemnda, Kjell M. Egeland presenterte forslaget fra valgnemnda. 

 

Revisor for 1 år: Innstilling Olav Harbakk, enstemmig valgt. 

Revisor for 1 år: Innstilling Kjell S. Trodahl, enstemmig valgt. 

Skriftlig valg formann for 1 år: Innstilling Sven Haughom. Ingen benkeforslag. Stemming: 

29 for, 2 blank 

Skriftlig valg på 2 styremedlemmer for 2 år: Innstilling Osmund Viken og Albert 

Hommen. Ingen benkeforslag. Stemming: 30 stemmer til Osmund Viken, 28 til 

AlbertHommen, 4 blank 

Møteleder årsmøte 2012: Innstilling Gunnar Eikeland. Enstemmig valgt 

1. vara for 1 år: Innstilling Odd Finsland (Midt-Agder). Enstemmig valgt. 

2. vara for 1 år: Innstilling Åse Bente Sinnes (Sirdal). Enstemmig valgt. 

3. vara for 1 år: Innstilling Roy. K. Træland (Kvinesdal). Enstemmig valgt. 

Nytt medlem i valgnemnda: Innstilling Yngve Bromark, Kvinesdal. Enstemmig valgt. 

Nestleder: Innstilling Osmund Viken (Lista). Enstemmig valgt. 

Utsending til landsmøte: Siden nestlederen er i utlandet på tiden av landsmøtet i NSG, ble 

sekretæren valgt som utsending, i tillegg til formannen. 

 

På slutten av møtet viste sekretæren den nye heimesiden http://www.nsg.no/vest-agder som 

laget har begynt å bruke. Han oppfordret lokallagene selv til å ta initiativ til kurs, i samarbeid 

med fylkesstyret. I tillegg ble forsamlingen gjort oppmerksom på at laget nå har 

annonseringsplass på heimesiden. Til slutt ba han lokallagslederne om å sende inn skjemaet 

med nytt lokalstyre og årsmelding så fort som mulig. 

 

Møte sluttet ca. kl. 15.30 

 

 

Oppsummering av årsmøtevedtak 

 

1. I SAK 3 arbeidsplan 2011 blir det tilføyet et punkt.  

* Vest-Agder Sau og Geit skal samarbeide med Bondelaget i Vest-Agder og Bonde- og 

Småbrukerlaget i Vest-Agder for å styrke driften i de mindre sauebesetningene i fylket. 

2. I SAK 5 andre møtesaker blir godtgjørelse for sekretær endret til 8.000,- + 2.000,-. 

Setning “kjøring etter Statens Regulativ” blir endret til “kjøregodtgjørelse etter NSG 

sine satser”. Endelig oversikt over godtgjørelsene: 

  

http://www.nsg.no/vest-agder
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 Leder: 10.000,- i godtgjørelse + 1.000,- for telefon, databruk mm 

Kasserer: 2.500,- i godtgjørelse + 500,- for telefon, databruk mm 

Sekretær: 8.000,- i godtgjørelse + 2.000,- for telefon, databruk mm 

Styremedlemmer: 1.000,- i godtgjørelse 

Kjøregodtgjørelse etter NSG sine satser 

 

Andre avtaler nevnt på årsmøte 

 
 Leder i avlsutvalget Rolf Arne Torgersen ser etter nummerering for kåringsmerkene, 

samt organisering av kåringssjåene. 

 Ved presentasjon av regnskapet skal budsjettet fra samme år følges med. 

 Vest-Agder Sau og Geit skal forbedre samarbeidet med Bonde- og Småbrukerlaget i 

Vest-Agder. 

 NSG v/ Lars Erik Wallin skal se på evt. vaktordningen for obduksjon av småfe, samt 

se om det er mulig å avtale noe ang. tilgjengelighet av medisin i forbindelse med evt. 

rabattordning. 

 

Valg 

 

Leder for 1 år Sven Haughom Sirdal 

Styremedlem for 2 år Osmund Viken Lista 

Styremedlem for 2 år Albert Hommen Hægebostad 

Nestleder for 1 år Osmund Viken Lista 

1. vara Odd Finsland Midt-Agder 

2. vara Åse Bente Sinnes Sirdal 

3. vara Roy K. Træland Kvinesdal 

Møteleder årsmøte 2012 Gunnar Eikeland Hægebostad 

Nytt medlem i valgnemnda Yngve Bromark Kvinesdal 

Revisor Olav Harbakk Fjotland 

Revisor Kjell S. Trodahl Fjotland 

(Styremedlemmene Britt L. Johansson og Martijn van Rooij er på valg i 2012) 

 

 

 -s-   -s-   -s-    -s- 

  

Einar Grødem  Øystein Gilja  Harald Svendsvoll  Martijn van Rooij 

(møteleder)         (sekretær) 


