
     
 

Referat fra  
ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT  

Varhaug Misjonshus 29. januar 2019 kl. 19.00 

 
Tilstede: ca. 60 personer 

Ref.: Anne-Cath. Grimstad 

 

Sak 1)  Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent 

  

Sak 2)  Som møteleder og referent ble valgt hhv. Elin Fuglestad og Anne-

Cath. Grimstad 

 
Sak 3) Som medlemmer til å underskrive protokollen ble valgt Helga 

Undheim og Knut Åge Gjersdal 

 

Sak 4)  Årsmeldingen til lokallaget for 2018  
ble gått raskt igjennom av Elin Fuglestad  

Gjeterhundnemndas årsmelding ble lest av Kurt Herredsvela og 

begge årsmeldingene ble etterpå enstemmig godkjent uten kommentar. 

 

Sak 5)   Regnskapet for laget i 2018 ble gått gjennom av kasserer Trond Helge 

Kvalbein. Bernt Undheim hadde et spørsmål som ble besvart. Kurt 

Herredsvela gikk gjennom regnskapet for gjeterhundnemnda. 

Etterpå ble begge regnskap enstemmig godkjent. 

 

Sak 6)  Arbeidsplan for 2019/20 fikk enstemmig tilslutning fra årsmøtet.  

 

Sak 7)  Arbeidet i Hå veraring 

Veraringens leder, Leif Matnisdal fortalte om ringens arbeid det siste 

året.  

Salg 

Nytt når det gjelder salg av værer, er at alle må bades to ganger i 

sinksulfat før de selges. Salget har vært ganske bra, og det er helt klart 

de værene med høyest indeks som er lettest å selge. 

Det burde vært solgt enda flere innen Hå, men prinsippet om at det er 

BEDRE å gå over bekken etter vann, gjelder tydeligvis her, som så 

mange andre steder. Dessverre kan vi aldri garantere at værene 



fungerer slik de skal hos sin nye eier, men i de tilfeller den ikke har 

gjort det, har kjøperne fått en ny vær gratis. 

 

Gentesting 

I år skal vi ta prøver av aktuelle værlam til våren. I tillegg skal det også 

tas prøver av 4000 sauer over hele landet, for å bygge opp en 

referansepopulasjon. I 2020 skal besetningene for første gang få 

avlsverdier i form av GS-indeks. 

 

Drift 

I henhold til ny forskrift skal alle værer som man brukte i ringen, bades 

hver dag. Vi bytter så ofte vi må, med nok paringer i hver besetning. 

Nå er vi kun ni gamle, vrange, aktive medlemmer mellom 25 og 80 år 

igjen i ringen. Det tror jeg er samme antall som i Time. Det er plass til 

flere medlemmer, men de nye må være villige til å innrette seg etter 

gjeldende regler. Før gikk vi ut og vervet nye medlemmer, med det 

resultat at mange sluttet ganske snart. Derfor ønsker vi at eventuelle 

nye ringmedlemmer tar initiativet til det selv. Og det første året blir 

man i så fall med som rekrutteringsbesetning. Om ryktene sier at vi 

ikke tar inn nye medlemmer, så er ikke det riktig. Til nå har vi ikke 

nektet noen å være med. 

Veraringen skal ha årsmøte på Kafé Jærbuen 6. februar 2019, der leder 

i avlsrådet, Sven Reiersen blir med.  

Interesserte er velkommen til å være tilstede, men av hensyn til 

serveringen, må vi ha beskjed på forhånd. 

 

 

Sak 8)  VALG 

Valget ble ledet av Karl Martin Mattingsdal fra valgkomiteen, og 

foregikk muntlig, med alle sittende styremedlemmer til stede. 

Følgende valg ble gjort med enstemmige vedtak: 

 

Styret i 2018    På v. Valgt for 2019 
Leder:  Elin Fuglestad  *          Elin Fuglestad  1 år  

Styremedl.: Trond H. Kvalbein  

Styremedl: Anne-Cath. Grimstad * Bjarte Vigre  2 år 

Styremedl: Nikolay Valheim  

Styremedl: Ola Grødem  * Elin Viktoria Salte 2 år  

Varamann 1: Elin Viktoria Salte * Vibeke Aniksdal 1 år 

Varamann 2: Odd Egil Bø  * Cathrine Undheim 1 år 

Gjeterhund- 

Nemnda: Jarl Nord-Varhaug    

  Kurt Herredsvela  

Arvid Årdal   * Arvid Årdal  2 år  

Emil Herredsvela * Emil Herredsvela 2 år  

Revisor: Otto Topdal   * Otto Topdal  2 år  

Mikal Siqveland  

Varamann: Odd Arild Varhaug * Odd Arild Varhaug 1 år 

Valgnemnd: Ingvar Nærland  

Karl M. Mattingsdal    

Kristoffer E. Ueland * Olaug Siqveland 3 år 

    



  

  Styret fikk fullmakt til å velge utsendinger til fylkesårsmøtet. 

 

Sak 9)  Godtgjørelse for telefon- og bilbruk til styret i lokallaget og 

gjeterhundnemnda 

Valgnemndas representant la fram Valgnemndas forslag til 

godtgjørelse, som ble enstemmig godkjent. Godtgjørelsene til styret og 

gjeterhundnemnda i 2019 blir derfor som følger: 

 

Leder:      Kr. 8000,-   

Kasserer:     Kr. 4000,-   

Sekretær:    Kr. 4000,- 

Øvrige styremedlemmer + 1. vara: Kr. 2000,-  

Leder i gjeterhundnemnda:  Kr. 5000,- 

Øvrige medlemmer i nemnda: Kr. 2500,-  

 

Påskjønnelser  

Leder Elin Fuglestad foretok så påskjønnelser til medlemmer som går ut av styret, 

nemlig Ola Grødem, som har sittet i 1 år, og Anne-Cath. Grimstad som har sittet siden 

2006, de fleste år som sekretær. 

 

Sak 10) Eventuell endring av lokallagets navn 

Styret i SJSG fikk 18. januar 2018 inn følgende forslag til årsmøtet:  

Sør-Jæren Sau og Geit er navnet på laget i dag. Hadde det vært en idé 

å kalle laget «Hå Sau og Geit»? Argument: Ett lag for alle i Hå, enkelt 

og greit. Vi har jo Time-, Klepp- og Sola Sau og Geit. Bjarte Vigre. 

 

Styret hadde drøftet saken allerede før årsmøtet i 2018. For at også alle 

våre medlemmer, som normalt ikke møter på årsmøtet, skal få 

kjennskap til at det vurderes et navneskifte, ble saken utsatt til årsmøtet 

nå i 2019. 

 

I et drøftingsnotat som fulgte årsmøtepapirene, hadde styret sett på 

både fordeler og ulemper ved et navneskifte. På bakgrunn av dette 

gjorde årsmøtet 2019 følgende  

 

enstemmige vedtak: 

Sør-Jæren Sau og Geit beholder dagens lokallagsnavn. Så lenge det 

fortsatt finnes to lokallag av NSG i Hå kommune, vil et navnebytte til 

Hå Sau og Geit både virke villedende for folk, og trolig også virke 

unødig provoserende i forhold til Nærbø Sau og Geit. 

 

Sak 11) Innledning og spørreundersøkelse: 

Hvordan ønsker vi framtidas NSG? v/organisasjonssjef Ken Lunn i NSG 

 

Ken Lunn er den nytilsatte organisasjonssjefen i NSG, som skal bidra til å finslipe og 

tilpasse framtidas NSG og satsingsområder etter medlemsmassens ønsker og 

forventninger. Derfor er det satt i gang en spørreundersøkelse, der NSG sentralt 

ønsket at lokallagene bruker årsmøtene sine til å gi et samlet svar. Styret hadde gått 

gjennom undersøkelsen og foreslått svar på vegne av Sør-Jæren Sau og Geit på de 



spørsmålene som hadde svaralternativer (spørsmål 8 – 14. Spørsmål 1-7 var 

faktaopplysninger om laget). Forslagene ble tatt opp til avstemning og justert under 

årsmøtet. Årsmøtet endte opp med følgende felles svar: 

 

Informasjon og kommunikasjon 

Hvilke av de 4 informasjonskanalene ønsker lokallaget at NSG skal øke eller redusere 

satsingen på? 

 
 Reduksjon Litt reduksjon Dagens nivå Litt økning Økning Vet ikke 

Medlemsbladet Sau 

og Geit 
  X    

Websiden til NSG     X  
Facebook    X   
Infoskriv på e-post X      

 

Aktivitet 

Hvilke områder vurderer lokallaget at NSG skal øke aktiviteten på framover, og 

hvilke bør aktiviteten reduseres på? 

 
 Reduksjon Litt reduksjon Dagens nivå Litt økning Økning Vet 

ikke 

Avl og semin på småfe        X   
Klima og bærekraft        X   
Beitebruk og utmarka   X    
Gjeterhund     X  
Beredskap og rovvilt   X    
Drift og økonomi på 

gårdsnivå 
          X    

Ull og klipp   X    
Omsetning og marked    X   
Rammevilkår for 

småfenæringa 
   X   

Organisasjonsutvikling 

– opplæring, drift og 

utvikling lokalt i 

fylkene og sentralt 

     

X 

 

 

Tillitsvalgtopplæring 

Vurderer lokallaget at det er behov for å styrke opplæring av tillitsvalgte?5 
 

   Ja  

   Nei  

 

Hvis JA 

Håndbok for tillitsvalgte vil fortløpende bli oppdatert på websida til NSG, og er 

tilgjengelig elektronisk. Hvordan ønsker dere at opplæring i bruk av håndbok for 

tillitsvalgte skal skje? 

 

  Styret i lokallaget gjennomfører som selvstudie 

  NSG sentralt tilbyr opplæring på telefonmøter eller Skype 

   Fylkeslaga tilbyr opplæring 

 



 

Lokallagsorganisering 

Har ditt lokallag vurdert å slå seg sammen med et nabolag? 

  Ja 

  Nei 

  Vurdert som ikke aktuelt 

 

Tilfredshetsspørsmål til lokallaget 
 Svært 

misfornøyd 

Litt misfornøyd Fornøyd Godt 

fornøyd 

Svært 

godt 

fornøyd 

Vet ikke 

Hvor fornøyd er 

lokallaget med NSG 

sentralt? 

  X    

Hvor fornøyd er 

lokallaget med 

fylkeslaget? 

  X    

Hvor fornøyd er 

lokallaget med eget 

arbeid (seg sjøl)? 

   X   

Hvor fornøyd er 

lokallaget med å 

kunne gi innspill til 

NSG gjennom 

denne 

undersøkelsen? 

  

 

X 

    

 
 

 

MIDDAG – Lammeragú med potetstappe, salat, kaffe og dessert. 
 
 

Sak 12a) Orientering og presentasjon  

v/ Tor Gaute Eikeland, Rogaland Sau og Geit 

Eikeland er styremedlem i Rogaland Sau og Geit, og bruker nå mye tid på å reise 

rundt til lokallag i fylket. I sin PowerPoint-presentasjon var han innom betydningen 

av medlemsverving og det å framsnakke småfénæringa, vårens 

jordbruksforhandlinger, ulike aktiviteter i regi av RSG, medlems- og dyretall i fylkes- 

og lokallag, årsmeldinga til RSG, valgnemndas viktige arbeid, kåringsarbeidet, 

ullinnsamlingsavtalen med Fatland og Norilia, gjeterhundarbeidet, avlsarbeidet og til 

slutt årets Fjelldager fra 1. – 5. august- 2019. 

 

Sak 12b) Knut Åge Gjersdal, Søre Hå Bondelag 

fortalte om et lyngbrenningsprosjekt i regi av bondelaga i Hå, der også brannvesenet 

er med. Han oppfordret sauebøndene i salen til å ta kontakt hvis de ville være med. 

I tillegg oppfordret han de samme til å komme på bondelagets møter med innspill til 

vårens jordbruksforhandlinger. 

 

UTLODNING med mange flotte gevinster fra våre sponsorer. Hovedgevinsten var 

også i år et kåra værlam av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2019, 

alternativt et gavekort på Felleskjøpet på kr. 3000,-. Vinner ble Anne-Cath. Grimstad.  

 

 

 



 

PREMIERING ETTER KÅRINGA:   

 

    Kåringsnr. Oppdretter          poeng 

Lam med høyest  

samlet poengsum  201840949 (NKS) Sivert Mattingsdal 168 (10,8,9,141) 
       

Lam med høyest dommer- 

poengsum:        

Norsk Kvit Sau tot. 89 201840951 Kjell Mattingsdal 28 (10,9,9) 

Kvit Spæl  tot. 11 201840929 Hanne-E. Lindal 29 (10,10,9) 

 

Andre raser  

Rygja   tot. 10 201840933 Oddveig/Alf Opstad 46 (9,8,10,10,9) 

 

Beste eksteriør/bruksegenskaper:   

Flere lam fra Hå fikk 10 på bruksegenskaper under årets kåring . 

Premien går til 201840956  (10,9,10,10,9)    Fuglestadbroget   Kjell Mattingsdal 

  

Beste risbitvær 

i Hå i 2017:   201740831 NKS Steinar Kartevold Indeks 134 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollunderskrifter: 

 

 

 

 

 

------------------------------------------      ---------------------------------------- 

Helga Undheim       Knut Åge Gjersdal 

 

      


