Styremøtereferat
Aust-Agder Sau og Geit

Type Møte
Styremøte:
Aust-Agder Sau og Geit
Deltakere

Møtested

Møtedato tid

Evje, Landbrukskontoret

19.3.2019, kl 18.00 til kl 21.00

Forfall
Kåre Blålid
Trygve Steine
Sven Reiersen
Linn K Flaten
Hans Jomås ( vara)
Referent
Kåre Blålid

Jorunn Upstad

Saksliste også utsendt til:

Saksliste:
Sak 1/19 Konstituering av styret:
 Leder: Kåre Blålid
 Nestleder: Linn Kristin Flaten, gjeterhund
 Kasserer: Jorunn Synnøve Uppstad ( fravær 19.3 – Hans Jomås møtte som vara)
 Styremedlem: Sven Reiersen, Avlsrådet
 Styremedlem: Trygve Steine, div saker
Sak 2/19 informasjon fra årsmøtet i Norsk Sau og Geit etter landsmøtet 13. og 14. mars
2019,
 Kort oppsummering fra årsmøtet
 Økonomi og budsjett God økonomi totalt sett.
 Valg i tråd med valgnemndas innspill
 NSG 4 satstingsområder ( økonomi, medlemspleie, beiterett og utmark og
gjeterhunden)
 Tilbakemeldinger på undersøkelse i lokallag. Svar kommer inn enda.
 Diverse

Sak 3/19 Møtekalender 2019
Styremøter (settes også opp ved behov – uttaler – rovvilt mm)
21.5, (felles møte med Vest-Agder på Eiken) – Naturligvis Evje 16 - 18.8. - 29.8, (planlegge
ledermøte 2019) -31.10 ( planlegge årsmøte. Felles VA) - og 22.11.2019 (ledermøte)
Sak 4/19 Arbeidsplan 2019











Fokus på væringen /avlsarbeidet
Landbruksoppgjøret, høringer og landbruksmeldingen
Gjeterhundnemnd og aktiviteter
Rovviltsituasjon/beredskap
Naturligvis – Evje
Aust-Agder radiobjellelag
Støtte og bidrag til lokallagsledere.
Styremøter – deltagelser – profilering – hjemmesider
Tillitsvalgtopplæring (satsing NSG sentralt)
Fokus på ulike arr som kan bidra til profilering av lammekjøttet og økt omsetting.

Sak 7/19 Gjeterhund
Gjeterhundnemnda vil ta initiativ til gjeterhund oppvisning under Naturligvis på Evje 1719.8.2018

Sak 9/18 Felles styremøte med Vest-Agder den 21.5.2019 på Eiken
Det er tatt et initiativ til å arr et felles styremøte mellom fylkeslagene på Agder. Dette vil
finne sted på Eiken den 21.5 Aktuelle tema er blant annet;
 Sette ned en fast arb gruppe som kan jobbe mot Fylkesmannen i felles saker
 Naturligvis Evje 2019
 Felles årsmøte 2019?
 Annet

Sak 10/18 Kåringssteder 2019
Evje ønsker at kåring gjennomføres på lørdag og Landbruksskolen ønsker å involvere elever i
slike arr. De kan gjennomføre på fredager og har ønskelige fasiliteter.
Fylkesstyret vil be Åmli lokallag om å sende inn et oppsett på om lokallaget kan gjennomføre på
fredag, telt ved dårlig vær, strøm, vann, matsalg, rigg mm.
Endelig avgjørelse vil bli foretatt i l a våren, og saken må omsøkes til Mattilsynet

Sak 11/19 Sammenslåing Valle og Bykle lokallag
Bykle lokallag har tidligere forespurt fylkesstyret om slå lokallaget sammen med Valle lokallag.
Prosess ble igangsatt i hht lagslovene § 25. Nødvendige årsmøter er gjennomført med enstemmig
enighet om sammenslåing. Valle lokallag årsmøte 2019 gikk enstemmig inn for at Bykle vil bli
tatt opp i lokallaget. Nytt navn vil være Valle og Bykle sau og geit.
Fylkesstyret godkjenner sammenslåing og ber om at lokallagene ordner opp med bankkonti,
Brønnøysundregister mm.
Sammenslåing trer i kraft fra dagsorden. Melding oversendes NSG som ordner med Min side mm.

Sak 12/19 International konferanse på tema spælsau
10-13.10.2019 skal det gjennomføres en større konferanse med fokus på Spælsau - NORTH
ATLANTIC NATIVE SHEEP AND WOOL CONFERENCE SETESDAL. Konferansen er lagt
til Revsnes Byglandsfjord. Alle land i nord Atlanteren som har denne rasen vil bli representert.
Her vil det ble et stort spenn av foredrag, ekskursjoner, debatter mm. Fylkesstyret stiller seg
positive til dette bidraget og følger med i planlegging videre.
Sak 13/19 Seminkurs Evje 2019
Fylkeslaget legger ut invitasjon til påmelding Seminkurs 2019. Kurset er tenkt lagt til Evje
området. Evje lokallag ser på mulig arr gård.
Fylkesstyret har mottatt henvendelse på å utarbeide en liste på eiere og øremerker over sau som
beiter i utmark. Dette pga at mange tar kontakt gjennom beitesesongen vedr observasjoner, dyr
som dukker opp, ettersank mm.
Fylkesstyret har ikke kapasitet til å utarbeide en slik oversikt og kan heller ikke påta seg en slikt
sekretariat saken oversendes til organisert beitebruk og Fylkesmann.
Sak 14/19 Landbruksforhandlingene
Fylkesstyret har fremmet innspill til årets landbruksforhandlinger til Agder Bondelag
 Minst opprettholde dagens priser
 Kostnadsvekst opprettholdes med økte tilskudd
 Prioritere utmarksresurser
 Ingen produksjonsregulering
 Tilrettelegge for kornproduksjon i egnede områder

