Protokoll fra landsmøtet i Norsk pelssaulag 2019.
Møtet ble arrangert 26 januar på Garder kurs og konferansesenter, Gardermoen.
Dagen før var det arrangert fagseminar om avlsarbeid og skinnkvalitet.
Det deltok 39 personer på årsmøtet hvorav 29 var stemmeberettigede.

Sak 1: Velkommen og godkjenning av sakliste
Gudmund Gudmestad ønsket velkommen, og innkalling og saklisten ble godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder
Guttorm Gudmestad ble valgt til møteleder.
Sak 3: Valg av protokollfører
Grete Stokstad ble valgt til protokollfører

Sak 4: Valg av personer til å underskrive protokollen sammen med lederen
Valgt ble Hans Bø og Ken Lunn.

Sak 5: Styrets årsmelding
Guttorm Gudmestad gikk gjennom årsmeldingene, som også var delt ut til alle frammøtte.
Årsmeldingen ble godkjent.

Sak 6: Regnskap
Kasserer Leid Arne Nordheim la fram regnskapene, og han gikk gjennom notene til
regnskapet.
Resultatet i 2017 var + kr 41 302, og resultatet for 2018 var kr. 90 427.
I 2018 har det vært en økning i medlemmer. Støtten fra NSG til avlsarbeid er avhengig av at
medlemmene i laget også er medlemmer i NSG. Derfor er det viktig at det er den samme fra
et bruk som er medlem i NSG og i Norsk pelssaulag.
Ved nyttår var det utestående kontingent fra 8 medlemmer.
Regnskapene er revider og funnet i orden.

Sak 7: Budsjett: kontingent 2019 og 2020, honorarer, støtte til avlsarbeid
Valgkomiteen hadde la fram forslag til kontingenter og ulike typer støtte.
Følgende satser ble vedtatt for perioden 2019-2020:
Perioden
2017-2018
kr 500
kr 2000

Perioden
2019-2020
kr 500 *)
kr 2000

Medlemskontingent
Godtgjersle til alle i styret (gjeld
berre styrearbeid)
Telefongodtgjersle, leiar
kr 3000
kr 3000
Telefongodtgjersle, styremedlem
kr 500
kr 500
*)Ved innmelding i laget etter 01.10 er det halv kontingent, men det gjeld ikkje dersom
vedkomande er med på felles kinnbereiing i Sverige.
Andre godtgjersler:
Dersom medlemer av laget tek på seg oppgåver for laget, (t.d. oppgåver med representasjon
av laget, delta med faginnlegg, kurs i mønstring av pelslam osv.) kan dette godtgjerast med
kr 3,50 *) pr km for eigen bil (+ kr 1,00 for passasjer) + eventuelle bombillettar, ferje - og
parkeringsutgifter. Utgifter til reiser med buss, tog, fly, kost og overnatting vert dekka etter
dokumentasjon.
Møtegodtgjersle med kr 200 per time etter medgått tid. Maks godtgjersle 8 timar per dag.
Styreleiar godkjenner rekningane.
*) Det er innført skatteplikt for godtgjersle som overstig kr 3,50 pr km.
Valgnemda ble bedt om å se på styrehonoar før neste landsmøte.
Støtte til avslarbeid:
Perioden
2017-2018
kr 10 pr lam

Perioden
2019-2020
kr 20 pr lam

Kommentar

Tilskot til
granska ver

kr 1500 pr ver

kr 1500 pr ver

Veren skal ha avkom i minst
tre buskapar. Gjelder frå
avlsåret 2019/20

Kurs i
pelsmønstring

Medl. – ingen
kursavgift
Andre – kr 1000

Medl. – ingen
kursavgift
Andre – kr 1000

Tilskot til
mønstra lam

Krav: Fullstendig
pelsdømming innlagt i
sauekontrollen

Det ble diskusjon om kravet til at væren skal ha avkom i minst tre buskaper. Vi startet med å
stemme over alternativ 1. Det ble vedtatt, og da var det ikke nødvendig å ta stilling til de
andre alternativene.
1.
2.
3.
4.
5.

Tilskudd kun til værer som har avkom i minst 3 flokker (18 for, 5 mot)
Hovedregel minst 3, kan gi tilskudd til 2
Tilskudd til værer som har avkom i minst 2 flokker
Tilskudd alle avkomsgranskede værer
Gradert tilskudd
a. 1500 kr for avkom i minst 3 flokker
b. 500 kr for avkom i 2 flokker
c. 0 kr for avkom i 1 flokk

Sak 8: Skinnhandteringspåslag
Påslag for skinnhandtering. I siste periode har vi tatt et påslag på 10 kr per skinn for å dekke
arbeid med skinnhandteringa. Det ble foreslått ulike satser og prinsipper.
Vedtaket ble: Prinsippet er at påslaget skal dekke kostnader med skinnhåndteringen og
regnskapsføring knyttet til dette. Beløpet per skinn fastsettes av styret.
Sak 9: Vekting av egenskaper ved beregning av o-indeks
Styret la fram et forslag til vekting av egenskaper ved beregning av o-indekser som ble
vedtatt, se nedenfor. Den nye vektingen innebærer ingen endring i vekt på pels kontra slakt.
Fordelingen er fortsatt 70/30. Imidlertid er vektleggingen innenfor disse egenskapene endret
noe. Det er lagt noe mer vekt på slakteklasse i forhold til slaktevekt. Når det gjelder
pelshårskvalitet så har lokkpoeng kommet inn som en optimumsegenskap. Dette forutsetter
også at lokkpoenget blir delt i flere klasser.
Vektlegging i
O-indeksen
Fødselsvekt
Fødselsvekt_morsevne
Vårvekt_morsevne
Slaktevekt
Slaktevekt_morsevne
Slakteklasse
Fettgruppe
Lammetall
SUM
Fargenyanse
Fargepoeng
Lokkform
Lokkpoeng
Pelshårspoeng
Tetthet
SUM

Vekt i
2018
0%
0%
14 %
20 %
10 %
20 %
0%
6%
70 %
0%
5%
0%
15 %
10 %
0%
30 %

Optimum
100
110

100
95
120

95

Forslag vedtatt på
årsmøtet 2019
0%
0%
10 %
10 %
10 %
35 %
0%
5%
70 %
0%
5%
5%
15 %
5%
0%
30 %

Sak 10: Valg
Valget ble gjennomført av valgkomiteen ved Leif Arne Nordheim, som også presenterte
valgkomiteens forslag.
Alle valg skjedde ved akklamasjon:
Leder:
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Knut Sveinung Kleppa, Hjelmeland
Grete Stokstad, Tomter (gjenvalg)
Jan Sandblost, Oppdal
Terje Bakken, Dokka
Jarle Skartun, Sogndal

Første vara
Andre vara

Ken Lunn, Bøverbru (gjenvalg)
Ernst Herredsvela, Bjerkreim

Revisorer:

Erik Gissinger, Oppdal (gjenvalg)
Hans Bøe, Oppdal
Lars Magne Gunnes, Rennebu
Wenche Storli, Lønset

Første vara
Andre vara
Valgkomite:

Atle Arnesen, Syvde
Lars Magne Gunnes, Rennebu
Einar Nedrelo, Sogndal

Møtet ble avsluttet med felles lunsj.

