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Protokoll 

                                            Årsmøte i Troms Sau og Geit 2018 

                                      Bardufosstun den 23 februar 2019 

 

 

Årsmøtets ordfører Morten Fredriksen ønsket velkommen til utsendinger.  

Opprop ved ordfører: 

Følgende Lokallag var representert: 

Arnøy, Balsfjord, Dyrøy, Kåfjord, Kvalsund, Kvæfjord, Målselv, Nordreisa, Skånland,  

 

Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste  
Det er 13 stemmeberettiga representanter på Årsmøtet.  
Kommentarer:  
Føler det er vanskelig å komme med saker til årsmøte på nett. 
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.  
 
 

Sak 2  Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder og sekretær.  
Valgt: Georg Heggstad og Dag Idar Nilsen 
 

 
Sak 3  Årsmelding for Troms Sau og Geit 2018 

Leder Jan Ottar Østring ønsket velkommen. 
Jan Ottar kommenterte årsmeldinga: 
Det er avholdt 3 styremøter i perioden, det er 15 saker som er behandlet, sakene omfatter de 

saker som arbeidsplanen la opp til. I tillegg er det noen orienteringssaker ang uro i 

organisasjonen, Rovdyrproblematikken i Bardu, aksjon salg av sau kjøtt. Det er ikke registrert 

noen innkomne saker fra lokallag eller medlemmer i perioden.  

 

Styreleder har deltatt på en rekke møter. Den 4 april var TSG invitert til Tjeldsundbrua Kro og 

Motell til en gjennomgang av markedssituasjonen på småfe med Trine Hasvang Vaag, styreleder 

i Nortura. Fikk til et møte med styrelederen etter orienteringen, der Troms Bondelag og Troms 

bonde og småbrukerlag deltok sammen med Troms sau og geit. Det var et greit og konstruktivt 

møte. 
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På bakgrunn av store tap til kongeørn gjennom vinteren, kom det en forespørsel fra Fagerfjell 

beitelag om TSG kunne få til et møte med reindriftsnæringa og fylkesmannen, sno, Nibio, 

Målselv kommune, Lenvik Kommune, Fagerfjell beitelag, brukere av beiteområdet, Roviltnemda 

for Troms og Finnmark. For TSG møtte leder og Terje Benjaminsen. Det var et godt møte som 

ble avholdt i en god tone den 24.4 

 

Fylkesmannen kom med tilbakemelding om at Ola Elvestuen skulle komme og avholde et møte 

med oss, men det har ikke skjedd. 

Den 28.06 ble grillaksjon i Harstad og på Finnsnes. Det viste seg at opplegget var at vi skulle 

grille kebab burgere? Vi opplevde at det ikke var lammekjøtt å oppdrive i Harstad, det ble 

forsøkt å få tak i flere varer, men det gikk ikke. De som var med på grilling følte at opplegget var 

for dårlig.  

En stund så det dårlig ut på Finnsnes. Svein Inge Jakobsen tok tak i saken og ordnet med et fint 

utvalg av kjøtt varer, telt, griller, potet og kålrotstappe fra kokt og klar på Senja. I tillegg stilte 

han og en kokk sammen med oss og grillet. Det ble en flott opplevelse man kan bare si takk 

Torbjørn i Senja sau og geit, takk Svein Inge Jakobsen i Nortura. 

TSG var innkalt og møtte på møte hos fylkesmannen i Troms 03.07 ang Bjørnens herjinger i 

Bardu. TSG ved leder framsatte kritikk mot forvaltningen for at de ikke satte inn helikopter med 

varmesøkende kamera. Det viser seg at det er to bjørner som herjet der i fjor. 

TSG var pådriver for å starte en aksjon salg av sau kjøtt, vi fikk Finnmark sau og geit med på 

dette, og saken er i bunn og grunn en solskinnshistorie. Det ble solgt 25 tonn på ordningen 

medlemskjøp. Hva som ble solgt på ordningen mva fri retur og nisje slakt har vi ikke oversikt 

over, men man kan anta at det er betydelig kvanta der også. Troms har solgt mest med 500 

skrotter. Balsfjord sau og geit ved Lars Ivar Fause gav aldersheimen i Balsfjord sau kjøtt, og fikk 

medieoppslag på det.  Målselv og Senja sau og geit ga syke og aldersheim sau kjøtt og fikk god 

mediedekning, kronen på verket var da Ole Birger Killi fra Senja sau og geit fikk NRK til å dekke 

overrekkelsen av 10 skrotter på Finnsnes.  

I sakens anledning har leder i TSG lagt mye energi i saken, og var på et evalueringsmøte med 

Nortura og Finnmark sau og geit i Tromsø. Der bestemte vi at aksjonen skal videreføres i 2019. 

Det er et ønske at vi selger sau av det som blir slaktet i vinter, etter ultralyd.  

TSG har også meldt saken inn for årsmøte i NSG for å få hele landet med på aksjonen.  

TSG var representert ved leder på møte med Midt Troms Regionråd.  

På årsmøte til Troms gjeterhund lag den 26. 01. 19 ble vi enige om at styreleder i Troms 

gjeterhund lag skal få møte på styremøtene til TSG, for å knytte gjeterhund laget nærmere TSG.  

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Styret i Troms sau og geit 2018 

Leder           Adresse 

Jan Ottar Østring Kjerresnes, 9322 Karlstad 

Styremedlemer    

Nestleder – Sindre Borch Jøvikvegen 120, 9043 Jøvik 

Atle Aronsen Brenna, 9046 Otern 

Berit Jakobsen Heimveien149, 9311 Brøstadbotn 

Peter Lakselvnes Lakselvbuktveien 621, 9042 Laksvatn 

Fylkessekretær 

Bernt Mikalsen   9475 Borkenes 

 

 

Kommentarer og innspill:  
Positivt med samarbeid mellom lokallagene. 
Flott at det jobbes godt med rovvilt problematikken 
Er det noe fremdrift i uttak av ørn 
Det må kommenteres fylkesmannens uttalelse om at det er lite vits å ta ut konge ørn for den 
formerer seg så fort. 
Orientert om manglende forståelse for næringas utfordringer. 
Orientering om uroen i organisasjonen sentralt. 
Mer fokus på Geit, oppfordring til geit bønder om å komme med forslag til saker og aktiviteter i 
laget. 
I forbindelse med kåring må det sjekkes at de som stiller til kåring er medlemmer. 
Innlegget til leder Jan Ottar Østrings uttalelse i Bondebladet burde tas med i årsmeldinga. 
 
Avlsregion nord : Roar Berglund leder for avlsregion nord orientert om sin årsmelding. Godt 
samarbeid med Nortura i forbindelse med kåringer. har hatt positiv innvirkning på økonomien. 

Årets vinner av: 

: beste vær. Inger Ann Bendiksen , Borkenes  
 
Gjennomgang av Årsmelding for Troms Gjeterhundlag ved Leder Jørgen Bjørkli 
  
Medlemstallet: I 2018 hadde laget 67 betalende medlemmer, en liten nedgang fra 2017 (75). 
Gjeterhundtreff, kurs for viderekommende og nybegynnere, gjeterhundprøver og utfordre 
lokallagene til å ta på seg arrangement, Herleif Jensens minneprøve, oppdatering/utdanning av 
instruktører, Troms cup klasse 1 og årets oppdretter, beredskapsgruppe. 
Aktiviteter: 
Målselvtreffet gikk dessverre ut i 2018.  
Det er arrangert treff/fellestreninger mange steder i fylket.  
Det er arrangert gjeterhundkurs i Kvæfjord, Straumsbukta, Spansdalen og ved Josefvatn i året 
som gikk.  
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Prøvesesongen i Troms ble noe amputert med flere avlysninger av oppsatte prøver.  
Årets fylkesmester i klasse 1 ble Gunhild Johnsen og Pippi og fylkesmester i klasse 3 ble Ellen 
Johnsen og Easy. Årets unghundpremie gikk til Hans Inge Mortensen og Spot. 
Seieren i nord norgesserien gikk til Nordland og Svein Ragnar Enga og Miko. 
Vinner av Tromscupen kl 3 i år ble Ellen Johnsen og Easy.  
Nytt av året var Tromscupen kl 1. Vinner her ble Åse Gjesdal og Freya.  
Anders Boltås og Ruby og Ester Nordby med MissMe representerte Troms i NM som gikk av 
stabelen Omnevikdal i Hordaland i oktober. Årets unghundmesterskap gikk på Hamarøy i 
Nordland. Her deltok Georg Winsjansen med Spot, og kvalifiserte seg for videre deltakelse i 
nordisk nurcery. kåret 2 stk til årets nykommer. Vinnerne er unge og fremadstormende, og vi 
har forhåpninger til å se mye gode prestasjoner fra disse to. Vinnerne er Andrea Kristiansen og 
Emma Johnsen Fossli. 
 

Sak 4  Regnskap for TSG 2018, samt revisormelding for 2018 
Regnskap for TSG 2018 ble kommentert, revisor godkjent i god tid før årsmøtet. 
Alle bilag er framskaffet og regnskapet er gjennomgått av kasserer og revisorer. 
Revisorer har bemerket følgende: 
Utbetalingsbilag for godtgjørelse til kåringsdommerene for 2017 på kr 42606 mangler i 
regnskapet, det samme gjelder for dommergodtgjørelsene for 2018 på 43510. Disse beløpene er 
gjort opp i januar og desember 2018. Oversikt over utbetalingene til dommerne ligger i 
bilagsmappa. I regnskapet ligger noen gamle uavklart poster fra regnskapsåret 2016. Dett 
gjelder bilag pålydende kr 550,- bilag pålydende kr 182,50 bilag pålydende kr 100,- bilag 
pålydende kr 2900,- og bilag pålydende kr 3433,20. Disse postene må tas ut av systemet på en 
eller annen regnskapsmessig måte. 
Det ble kommentert at dette har vært et overgangs år. 
Honorarer til styret er ikke ført i 2018. 
Årsmøte gir styretgodkjenning til å kvitere ut, å avslutte de omtalte poster i revisjonsrapporten. 
 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018. Enstemmig med de anmerkninger som er kommet 
med. 
 
 

Sak 5  Arbeidsplan for 2018 

Det er styrets oppfatning at man må fortsette arbeidet med å få på plass en korrekt kontakt 
informasjon, til alle tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. Da kan vi sende sms til enkeltmedlemmer, 
om informasjon som er lagt ut på web siden vår. Vi må også kunne sende mail til alle i lokallag 
styrene, slik at alle er oppdatert på aktuelle saker.  

Styret tar sikte på å avholde møter rundt om i fylket. Det er nødvendig å bli kjent med 
lokallagslederne og enkeltmedlemmer. Vi vil tilby å opplæring til lagene til å benytte web 
sidene. Det er svært viktig at det registreres korrekt informasjon om styrene i lokallagene. For å 
forhandle pris med leverandører av kraftfor, kunstgjødsel osv, må vi vite hvor mange 
medlemmer og antall dyr de har. Da kan vi si noe om omfanget av behovet for de vi skal 
forhandle for. Det som er registrert i dag er ikke korrekt.  
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Vi tar sikte på å fortsette å omsette sau kjøtt. Styret skal sørge for at det iverksettes et arbeide 
med å lage arbeidsprosedyrer, slik at man vet hvem har ansvar for hva og frister for å gjøre det 
som skal gjøres. Det gjelder alt fra bestilling av møterom, mat, skrive innkalling, årsrapport osv. 
registrere endringer i Brønnøysundregistret osv. TSG vil at de sau og geit bøndene som ikke er 
medlem skal rekrutteres til laget. 
Kommentarer: 
Viktig med oppdateringer av medlemslister og e-post adresser til medlemmer i lokallagene. 
Lite oppmøte på årsmøte, skulle vi slå sammen flere lokallag? 
TGS må fortsette det gode arbeidet, mange lag mangler, men værmelding og rasvarsel må få 
skylda for at mange mangler. Beiteproblematikken bør få fokus og det burde vært laget en 
resullusjon fra årsmøte. Forslag fra Terje Benjaminsen om sekretær overtar regnskap og 
kasserer ansvaret, dette vil gi bedre kontroll for styret på økonomien. Endring av kasserer og 
regnskapsfører bør ikke tas opp i arbeidsplanen, forslag fra årsmøte om at dette avgjør styret. 
Elghund er problem i enkelte områder og det må kreves at det er bare sauereine elghunder som 
brukes. Har vært rettsak der det fremkommer at beiteretten er sterker en eks. Statens skoger 
sin eiendomsrett. 
Deltakelse på Balsfjordmessa i til sommeren bør tas inn i arbeidsplanen. Styre må finne ny 
Kårings/avlansvarlig i Troms. 
Prisforhandling må tas ut av arbeidsplanen. Godgjørelser som ligger under sak 9 tas under 
budsjett.  
 
Arbeidsplanen enstemmig vedtatt. Med følgende endring: 
Prisforhandling må tas ut av arbeidsplanen. Og Deltakelse på Balsfjordmessa i til sommeren tas 
inn i arbeidsplanen. 
 
 

Sak 6  Innkomne saker 
Det er ingen innkomne saker til årsmøte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

Sak 7  Budsjett for 2018 
 

Budsjett for 2019 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til budsjett: 

Iht budsjettet er det billigere å ha eget Årsmøte, men oppfordrer styret til å vurdere å ha neste 

årsmøte sammen med andre faglag/organisasjoner som Bondelaget eller Bonde og 

småbrukerlaget. 

  
 

Regnskap 

2018 

 Budsjett 2019  

  Driftsinntekter      

3510 Tillskudd NSG Kr  0,-  Kr 98 000,-  

  Annen driftsinntekt      

  Prosjekt  kr    

3100 Kåringsavgift kr 95 763,00  Kr 45 000,-  

8050 Renteinntekter kr     

Sum Driftsinntekter kr 169 340,00  Kr 143 000,-  

  Driftskostnader      

  Lønnskostnad      

5330 Styreleder 
 

kr   kr   10 000,-  

Sum Lønnskostnad kr     

  Annen driftskostnad      

  Prosjekt  kr     

  Medlemsaktiviteter kr   Kr 10 000,-  

6720 Regnskap kr 6 705,-  Kr 10 000,-  

5110 Kåring kr 86 000,-  Kr 45 000,-  

5710 Kurs og seminar      

6710 Sekretærfunksjonen 
 

 Kr 10 000,-  

6800 Rekvisita kr 3 000,00  Kr   1 000,-  

6940 Porto kr 0,00  Kr      400,-  

7140 Reiseutgifter Kr 9 000,-  Kr   5 000,-  

7420 Gaver kr 0  Kr   2 000,-  

7710 Styremøter kr 5 262,-  Kr 40 000,-  

7720 Årsmøte kr   Kr 10 000,-  

7770 Bank og kortgebyr kr   Kr      100,-  

7790 Andre kostnader kr             500,-  

Sum Annen driftskostnad kr   Kr 132 000,-     
   

Sum Driftsresultat kr – 10 744,-  Kr 11 000,-  



 

7 
 

Fellesmøter har vi prøvd før og det gikk så hardt ut over økonomien til fylkeslaget at det tappet 

laget for mye penger. 

Godtgjørelser i styret og andre møter godtgjøres med 3,50 pr km og en daggodgjørelse på kr 

1800,- i fraværsgodgjørelse. 

Budsjettet foreslås endret på post 5110 utgifter til kåring til kr 45 000,- samme som inntektspost 

3100 kåringsavgifts refusjon. 

Budsjettet enstemmig godkjent med endringen i post 5110 kåringsutgifter.  
 

Sak 8 Valg  
 
                  Valgkomiteens forslag til Troms sau og geits årsmøte for 2018 

Leder      for 1 år. Jan Ottar Østring.      Gjenvalg. (Målselv –sau ) 

Styremedlem for 1 år. Sindre Borch               Nestleder – Ikke på valg 

Styremedlem for 1 år: Atle Aronsen.              Ikke på valg 

Styremedlem for 2 år. Linda Sørensen.          Ny til styret. (Hansnes-geit ) 

Styremedlem for 2 år. Leif Bjørnar Seppola. Ny til styret. (Skibotn-sau ) 

 

 

1 vara til styret for 1 år. Øystein Fossmo.      Ny.    ( Lyngen- sau ) 

2 vara til styret for 1 år. Britt Martinussen.   Ny.    ( Kvæfjord/ Harstad- sau ) 

3 vara til styret for 1 år. Ivar Jørgensen. Gjenvalg. (Balsfjord- geit og sau ) 

 

 

Revisorer for 1 år. Runo Berglund. Gjenvalg ( Lyngen ) 

                                 Eirik  Larsen. Gjenvalg       ( Lyngen ) 

 

Årsmøte leder. For 1 år. Morten Fredriksen. Gjenvalg. ( Nordreisa) 

Årsmøte N.Leder. For 1 år. Peter Bruvold. Gjenvalg.     ( Lyngen ) 

 

 

 

Valgkomiteen har bestått av.  

Georg Hegstad. ( fra Målselv- går ut av valgkomiteen ) 

Frank Valø. ( fra Lyngen- 1 år igjen ) 

Svein Robert Guttormsen ( fra Kvæfjord-2 år igjen ) 

Årsmøtet velger ett nytt medlem til valgkomiteen for 3 år. 

 

Alle i valgkommiteens innstilling ble enstemmig valgt. 

Et nytt medlem i valgkommiteen ble valgt: Ester Nordby.  
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Årsmøte skulle få en Orientering fra Artic Kje og Grüne Woche v/ Atle Aronsen, dette utgikk da 
Atle Aronsen ikke hadde mulighet til å møte på grunn av utfordrende vær og føreforhold. 
 

Årsmøtet ga honnør til leder Jan Ottar Østring for den jobben som var gjort i året som har gått.  

 
Årsmøte avsluttet til Lunsj kl 12:00 
 
 
Georg Heggstad   Dag Idar Nilsen   Morten Fredriksen 
 

 

Sign    Sign    sign 


