
 
Protokoll årsmøte i Nordland Sau og Geit 2019 

Møteleder: Ragnhild Engan   
Referent: Linn Hege Engen 
 
Årsmøtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel Bodø 03.03.2019 
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 Sak 3/19: Valg av 2 personer som underskriver protokoll   
Sak 4/19: Leders tale, årsmelding fra styret og nemder 
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Sak 9/19: Innkommende saker 
 

Sak 1/19: Opprop 

Vedtak: 31 stemmeberettiget og 18 lokallag representert 

Sak 2/19: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

Sak 3/19: Valg av 2 personer som underskriver protokoll  

Vedtak: Anne-Maren Govasli og Eystein Albertsen 

Sak 4/19: Leders tale, årsmelding fra styret og nemder 

Lagt fram av Anne Kari Snefjellå 

Hun trekker fram utfordringer og gleder i året som har gått, gratulerer laget med 70 år og 
oppfordrer til mer tilbakemelding fra lokallagene. 

 Ragnhild Engan orienterte om arbeidet i Nortura om mulig prisutvikling på lam og at 
man håper utvikling, med noen spørsmål og kommentarer rundt det.  

Sak 4a/19: Årsmelding fra fylkeslaget 

Lagt fram av Marit Langeland  

Det er avholdt 5 styremøter, et i Bodø og resten på Norturas slakteri på Bjerka. Det er avholdt 
et telefonmøte og jevnlig kontakt per telefon og e-post. 

- Arbeidsplan og terminliste for 2018.  



 
- Grillaksjonene  
- Rovviltutvalg 
- Rovviltsituasjonen, inndragelse av forvaltningsplanen. 
- Oppfølging av lokallag, de fleste lokallag har blitt oppringt og vi har fokusert på 

aktivitet, medlemstall og gjeterhund. 
- Nedleggelse, sammenslåing av lokallag. 
- Kjøtt i Nordland 
- Innspill til jordbruksforhandlingene, regional plan for landbruk og høringssvar til 

NSG. 
- Regnskap  
- Informasjon og oppfølging av saker vedrørende gjeterhund 
- Markedssituasjonen på sau og lam - Infoskriv til lokallagsledere om avtale med 

Nortura om returordning, medlemskjøp av sauekjøtt. Denne ordningen var et 
samarbeid mellom Nordland, Troms og Finnmark 

- Geit i Nordland, melkepriser.  
 Fallende markedspris på kje er en utfordring og oppforing av kje er 

vanskelig å få en økonomisk gevinst på. 
- Informasjon og oppfølging av saker vedrørende avlsarbeid på sau Kåringssesongen og 

organisering 
- Forberedelse og program til årsmøtehelga 2019 
- Deltagelse og foredrag på medlemsmøter/styremøter/årsmøter i lokallag.  
- Årsmelding 2018 

 Laget har søkt og innhentet annonseinntekter til årsmeldingen  
- Oppdatering av hjemmeside og facebook-side har vi fremdeles ikke fått system på. 

 

Det nevnes som en utfordring at to av styremedlemmene aldri har deltatt og 1. vara Ketil 
Trongmo har stilt opp på alle møter.  

Terje Bjørsvik poengterer viktigheten av at de som stiller på valg virkelig er villig til å gjøre 
den innsatsen som forventes. 

Sak 4b/19: Årsmelding geit 

Aimee Catrin Larsen orienterte 

Nordland har 23 produsenter av geitemelk som leverer til TINE med samlet grunnkvote på 2,4 
mill liter. 10 % av landets totale geitemelkproduksjon skjer i Nordland. De fleste lokalisert i 
og rundt Misvær, Beiarn, Lofoten og Vesterålen. 

Sak 4c/19: Årsmelding gjeterhund 

Geir Amundsen orienterte 

Nemda har hatt 1 fysisk møte og 4 telefonmøter.  

Aktivitet i 2018: 



 
- Gjeterhundkurs i Korgen, Vesterålen, Hattfjelldal 
- Oppklaringsmøte med Gjeterhundrådet 
- Fellestreninger fordelt over fylket 
- Distriktsprøver i Bleikvasslia, Lofoten og Korgen 
- Fylkesmesterskap på Gjerøya 2. og 3. august 
- Nord Norsk serie i Vesterålen 
- Nursery på Hamarøy 
- 4 hunder fra Nordland deltok i NM (neste års kvote blir 3 hunder) 
- Svein Ragnar Enga vant NN serie og er reserve på landslaget 

Sak 4d/19: Årsmelding saueavl og kåringssesongen i 2018 

Glenn Peter Knædal orienterte 

- Salten mangler kåringsdommere, en svakhet 
- Arrangert totalt 12 kåringssjå og 5 gårdskåringer 
- 715 lam bedømt fra 76 ulike besetninger med 8 ulike raser (hovedtyngde på NKS) 
- Oppfordrer til at lokallag som ikke arrangerer kåring per nå vurderer det til høsten. 
- Det ble ikke arrangert samling med kåringsdommere som planlagt 
- 9 semindyr til Staur  
- Avsluttet med å takke kåringsdommerne for deres innsats 

Sak 4e/19: Rovdyr i Nordland 

Anne Kari Snefjellå orienterte 

- Mye fokus på gaupe 
- Rovdyrutvalget har ikke hatt fysisk møte i år 
- Beitesesongen 2018 store, varierende tap i fylket 
- Byrdefordelingsprinsippet tas ikke hensyn til. 

 
Kommentar fra Ivar Thoresen: Spor og registrering av spor. SNO ble kontaktet og de ikke 
rykker ut. Hvem ringer man da? Anne Kari ønsker at slike ting rapporteres til henne, slik at 
man får en oversikt over. Dersom lokal rovviltkontakt ikke responderer må Vegard Pedersen 
eller Geir Heggmo tas kontakt med. Vefsn: Etter beitesesongen i fjor fikk de beskjed om at 
radiomerket jerv var i området. Dette må de få beskjed om tidligere.  
 
Vedtak: Alle årsmeldinger enstemmig godkjent 
 
Sak 4f/19: Jerveprosjektet 
 
Ketil Trongmo orienterte 

Spørsmål om utlegg av åte og lovverk rundt det. Målet er ikke alt for mange åter, men at de vi 
har følges tilstrekkelig opp.  



 
Sak 5/19: Regnskap 

Bjørnar Sveli orienterte  

De to siste årene har det blitt mer omfattende. Kåring og reiseregninger er det som tar mest 
tid.  

Nytt er at reiseregningene går rett inn på en lønnskonto. En del arbeid med purring av 
kåringsavgifta og Bjørnar foreslår at det burde gå til inkasso. Vi nærmer oss tid for å vurdere 
momsregistrering. Og kåringsavgifta til neste år vil da bli med MVA dersom vi registreres.   

Vi har et overskudd, men med det tatt i betraktning har vi ikke gjennomført planlagt 
kåringsdommerkurs.  

Bjørnar oppfordrer innstendig at reiseregninger kommer inn fortløpende. Problematisk 
spesielt hvis de kommer etter regnskapsavslutning.  

Kommentarer: 

De som ikke betaler kåringsavgifta burde ikke få stille til kåring neste år. 

Tilskudd fra fylkeskommunen ble ikke søkt om, selv om at det står i budsjettet 

25 000 ut på gjeterhund, men ikke noe inn. Nemda bør diskutere om det er mulig å få inn 
noen penger. Dommerutgifter og støtte til mesterskap. 

Ragnhild orienterer om at det nå har blitt gjennomført en del kurs med egenandel og annet, så 
det vil komme inn inntekter etter hvert. 

Marit nevner at det kan søkes om tilskudd til kurs 

Spørsmål om lokallagene kan søke gjeterhundnemda om midler for kurs i arbeidshund? Det 
bekreftes at det kan de. 

Lokallagene oppfordres til å få overskudd på arrangementene sine.  

Det ble en del diskusjon rundt gjeterhundarbeidet. Styreleder mener at vi må samles og dra 
dette sammen. Vi må få en kommunikasjon mellom fylkeslaget, nemda og lokallagene og at 
vi følger riktig tjenestevei. Vi må jobbe i lag og at vi dermed oppdateres på aktiviteten. NSG 
er hovedorganisasjonnen og vi ønsker nemda med på styremøter for å holde seg oppdatert på 
aktiviteten i fylket. Det er en av de tingene som står på arbeidsplanen som gås gjennom 
senere. 

Mye av kortsiktige fordringer har kommet inn etter regnskapsavslutning, samme med noe 
gjeld.  

Revisorrapporten ble gjennomgått. Solid egenkapital og godt handlingsrom framover i 2019. 

Vedtak: Regsnkap og revisorrapport enstemmig godkjent  

 



 
Sak 6/19: Arbeidsplan 2020 

Ketil Trongmo presenterte forslag til arbeidsplan 

STYRKING AV ORGANISASJONEN 

- Vi ønsker å styrke organisasjonsarbeidet i lokallagene og fylkeslaget 
- Ha kontroll over økonomien 
- Delta aktivt på landsmøte og representantskapsmøter 
- Gi innspill til høringer i NSG 
- Gi innspill til jordbruksforhandlingene 
- Delta i prosjekter der det er naturlig 
- Arrangere fagdag og årsmøte 
- Styret følger og støtter opp om avlsarbeidet i fylket 
- Følge opp og styrke samarbeidet med gjeterhundnemda om gjeterhund i fylket 

PROFILERING 

- Medlemsverving 
- Jobbe med å markedsføre saker som omhandler småfeholdet i media 
- Ha oppdaterte nettsider og facebook-side 
- Holde stand der det er naturlig, i samarbeid med lokallag. Horva f.eks. 
- Utarbeide profileringsmateriell 

ROVDYR 

- Arbeide aktivt for å redusere tap av beitedyr til freda rovvilt 
- Jobbe aktivt opp mot rovviltforvaltningen (Fylkesmannen, rovviltnemnda, SNO, 

Mattilsynet m.m.) med å følge opp omstillingssaker, erstatningssaker, anker. Delt 
ansvar mellom rovviltgruppa og styret. 

- Delta på møter og gi innspill til Rovviltnemda 
- Bruke media bevisst for å skape forståelse for de negative virkningene dagens 

rovviltforvaltning påfører næringa. 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

Sak 7/19: Budsjett 

Bjørnar Sveli orienterte 

Kommentar om at Norturas innsats kanskje burde synliggjøres i budsjettet. Linn Hege nevner 
at det ikke har kommet signal fra Nortura om at timeregistrering ønskes. 

Spørsmål om tilskudd fra NSG skal stå i budsjettet? Anne Kari vil vise i budsjettet at vi har 
tenkt å søke, f.eks. konkrete prosjekt og søknader rundt det, sauekontrollkurs, e.l. 

Vedtak: Enstemmig godkjent 



 
Sak 8/19: Valg 

Tellekorps: Pål Kjorstad og Johnny Johansen 

 

Det er ikke gjennomført skriftlig valg på personene under 

 

 

 

Funksjon Navn Periode Avstemming 
Leder, 1 år Anne Kari L 

Snefjellå 
2019 – 2020  31 stemmer for, 0 blank 

Styremedlem Marit Langeland 2018 – 2020  
Ikke på valg 

 

Nestleder Marit Langeland 2019 – 2020  Enstemmig valgt 

Styremedlem Aimee Larsen  2019 – 2020  21 stemmer for, 9 blank, 
1 forkastet 

Styremedlem Ketil Trongmo 2019 – 2020  31 stemmer for, 0 blank 

Styremedlem 
Geiterepresentant 

Hendry Edvartsen 2019 – 2020  31 stemmer for, 0 blanke 

Funksjon Navn Periode Avstemming 
1.vara Tor Erik Mehus 2019 – 2020  Enstemmig valgt 
2.vara Andre 

Kristoffersen 
2019 – 2020  Enstemmig valgt 

3.vara Hans Elling Angel 2019 – 2020  Enstemmig valgt 

Funksjon Navn Periode Avstemming 
Revisor Snorre  Forsbakk 2019 – 2020  Enstemmig valgt 
Revisor Gunnar Breimo 2019 – 2020 Enstemmig valgt 
Vara revisor Elvin Rølvåg  2019 – 2020 Enstemmig valgt 
Vara revisor Yngve Fløttkjær 2019 – 2020  Enstemmig valgt 

Funksjon Navn Periode Avstemming 
Møteleder 
årsmøte  

Ragnhild Engan 2019 – 2020  Enstemmig valgt 

Vara møteleder Geir Amundsen 2019 – 2020  Enstemmig valgt 

Funksjon Navn Periode Avstemming 
Leder valgkomitè Johnny Dahl 

Hansen 
2017 – 2020  

Valgkomitémedlem Endre Eide 2018 – 2021   
Valgkomitémedlem Andreas Kjærstad 2019 – 2022  Enstemmig valgt 
    



 

 

Årsmøtet velger nytt medlem av valgkomiteen for tre år. Forslag om Andreas Kjærstad. 

Vedtak: Andreas Kjærstad som nytt medlem av valgkomiteen, enstemmig vedtatt 

Årsmøtet velger 3 utsendinger med vara til årsmøtet i Norsk Sau og Geit 

Vedtak: Marit Langeland, Ketil Trongmo, Hendry Edvartsen 

Vara: Johnny Dahl Hansen, Andrè Kristoffersen (ikke forespurt), Tor Erik Mehus (ikke 
forespurt) 

 

Godtgjørelser:  

Funksjon Godtgjørelse Telefongodtgjørelse 

Leder:  kr 15 500,00 kr 1 000,00 

Nestleder:  kr 5 500,00 kr 500,00 

Sekretær:  Sponset av Nortura 
 

Kasserer:  kr 10 000,00 kr 500,00 

Styremedlem:  kr 1 000,00 kr 500,00 

Møtegodtgjørelse:  kr 1 800,00 
 

Telefonmøte kr 800,00 
 

Godtgjørelse avlsansvarlig 

Møtegodtgjørelser følger satser i NSG sentralt. 
  

Kjøring etter statens satser. 
  

Avløser mot dokumentasjon, kr 1200/dag. 
  

   
Valgnemnda: avløserutgifter mot dokumentasjon, inntil kr 1200,- for den som møter på 
årsmøte 

 

Kommentar: Det kan lages retningslinjer som sier at du må stille opp for å få godtgjørelsen. 

1 Vara valgkomite Jørn Gunnar 
Ellingsen 

2019 – 2020  Enstemmig valgt 

2 Vara valgkomite Geir Tønder 2019 – 2020  Enstemmig valgt 
3 Vara valgkomite Knut Joakimsen 2019 – 2020  Enstemmig valgt 



 
Forslag om økning av sats til styremedlem til 2000 kr 

 

Vedtak: Forslag om økning av sats til styremedlem til 2000 kr vedtatt med over 50 % av 
stemmene – resten av godtgjørelsene vedtatt i henhold til valgkomiteens innstilling 

 

Sak 9/19: Innkommende saker  

- Ingen innkommende saker 

 

Møtet hevet 12:30.  

 

Referent 

Linn Hege Engen 

 

 

Protokollen er gjennomlest og godkjent elektronisk 

 

Eystein Albertsen               Anne-Maren Govasli 

 


