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Styret i laget

 Laget må ha engasjerte og entusiastiske 
styremedlemmer

 Her brukes det av fritiden og ”betalingen” er et godt 
driftet lag med fornøyde medlemmer som gir gode 
tilbakemeldinger og kommer på møter og aktiviteter.

 Styret bør i tillegg til leder, ha nestleder, kasserer, 
regnskapsfører, sekretær, samt revisor. 
Varamedlemmene bør inviteres til enkelte styremøter.

 Styret bør være bredt representert mht geografisk 
fordeling i kommunen, kjønn og type drift (stor vs liten 
besetning osv). 
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Styret i laget

 Det må være system og orden på driften av 
laget

 Leder må:

 Ha tid nok og lyst til å ivareta laget på best mulig måte

 Ha oversikt og orden, planlegge i forkant, være ”på”

 delegere oppgaver til øvrige i styre og medlemmene

 Etablere små komiteer med ansvar for aktivitetene

 Bruke varamedlemmene og/eller andre medlemmer som 
har lyst og interesse for å delta
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Regnskap og økonomi
Sørge for at laget har økonomi til å iverksette aktiviteter m.m

 Laget må være registrert i Brønnøysund med foretaksnr og styre

 Laget må ha bankkonto og regnskapet må føres og bilag foreligge

Inntekter:
 Kontingent fra NSG

 Inntekter fra aktiviteter? (Kokkekurs – gratis instruktører + studieforb)

 Ullinnsamling – godtgjørelse for ull (0,85 pr kg eks mva)

 FKT-midler – sørge for at kommunen søker og at vi får bevilget midler til 
kadaverhundsøk og andre rovdyrtiltak (flaggliner, viltkameraer med mer)

 Støtte fra beitelagene 

 Mindre enn 10 medlemmer: fra kr. 400 -> kr. 500

 Mer enn 10 medlemmer:     fra kr. 600 -> kr. 700

Kostnader:
 Styregodtgjørelse (symbolsk og hvis økonomi)

 Møtekostnader – leie av lokaler – bespisning (gjerne sau/lam)

 Fylkesårsmøte – refusjon til årsmøtedelegater

 Gaver (gitt kjøtt til to institusjoner i NL i 2019)

 Støtte til Land Gaupelag og driftstilskudd til OSG

 Beitevaktskilt (engangskostnad i 2019)
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Lokallagets oppgaver

 Årsplan for styremøter

 Planlegg hele møteåret i første styremøte etter årsmøtet

 Skriv referat fra møtene (kan også brukes som 
medlemsinfo/-brev og sendes pr mail)

 Delegere oppgaver

 Facebook – medlemsinfo pr mail

 En aktiv facebook-side gir nytting info og påminnelser

 Medlemsbrev pr mail (porto er kostbart og bør unngås)

 Verving av nye medlemmer

 Prøve å få med også de som driver med få dyr – alle 
som mottar produksjonstilskudd. Vi har delt ut egen 
brosjyre/ark som forteller om fordelene ved å være 
medlem - til alle som ikke er medlem
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Lokallagets oppgaver

 Årsplan for aktiviteter for å skape entusiasme og 
engasjement hos medlemmene:
 Medlemsmøter og årsmøte (innkalling i god tid)

 Oppfordre til deltakelse på OSG sitt årsmøte – vanskelig tidspunkt?

 Besøk hos andre sauebønder

 Turer – faglig innhold – ullanlegget på Gol

 Kåring av værlam

 Klippekurs - ullbehandling

 Klauvklippekurs - klauvhelse

 Kokkekurs – bruk av sau og ungdyr, partering og matretter

 Grilldag – fremme bruk av lam og sau i kostholdet

 Snyltebehandling 

 Gjerdeproblematikk

 HMS-kurs

 Kurs i dyrehelse og smittevern

 Andre aktiviteter – sosialt med god mat og dans
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Lokallagets oppgaver
 Fronte viktige saker overfor OSG/NSG

 Innspill til årsmøter (eksempler)

 Jordbruksforhandlinger – rammebetingelser

 Kontingentsatser

 Tidspunkt for årsmøte i OSG

 Forslag til tillitsvalgte i styret mm

 Nye lover/regler – pålegg

 Sørge for å være i forkant på fag og andre viktige 
forhold omkring sauehold – (her må styrets medlemmer gå foran):

 Dyrevelferd, lamming, klauvhelse, ull, HMS, osv.osv.

 FKT-midler

 SMIL-midler

 Hytteutbygging

 Beiterettigheter

 Gjerding

 Båndtvang – skilt - info
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Lokallagets oppgaver
 Beredskapsplan for kommunen

 NLSG v/Hans Erling Ringvold og Anne Terningen, har vært 
initiativtager og pådriver for å få utarbeidet en beredskapsplan for 
NLK, denne jobbes det videre med i 2020.

 Vi bidrar til å få laget totaloversikt over alle beitebrukere via beitelagene

 Anne er koordinator i kommunen for alle rovdyrmeldinger

 Marianne legger ut meldinger på facebook og samarbeider med Arvid 
Bakken om sms-varslinger og diskuterer med jaktlag.

 Vi presser på for å få til et samarbeid mellom kommunene i vår region

 Vi sørger for at ordfører Dokken involveres i viktige saker, kommer på møter

 Vi deltar på alle viktige møter utenom i egen regi; regionsmøter
(OSG/Fylkesmannen), FKT, Smil, Beitelag, fagmøter, rovdyrmøter osv.

 SMS-varsling – rovdyr (Arvid Bakken) (En del av beredskapen)

 Bruke FKT-midler til kadaverhundekvipasjer

 Bruke FKT-midler til aktivt rovdyrarbeid, forebyggende tiltak med mer

 Tatt initiativ til Nordre Land Landbruksforum (Anne)

 Media, sørge for å fremsnakke sau og lam: 
 rovdyr, gave til Landmo/Korvold, beredskapsplan mm 8



Kontakt med fylkeslaget

 Bra å ha regionsmøter og info/diskusjoner 
lokallagene imellom og med fylkesstyret

 Opplæring av tillitsvalgte?

 Ja, et visst behov synes å være tilstede

 Registrering i Brønnøysund, vedtekter, referater, årsmøter, 
rapportering til fylkeslaget, verving, bruk av ”min side” osv

 Kommunikasjonen er bra:

 Facebook-sider, regionsmøte, medlemsside, leder er ”på”

 Lokallaget skaper aktiviteter:

 Men forslag kan også gjerne komme fra OSG og NSG

 Økonomi:
 Lokallaget må i størst mulig grad sørge for tilstrekkelig med midler, ha 

kontroll på økonomien, ullinnsamling, FKT-midler, kurs/tilstelninger, 
dugnad osv. Støtte til OSG tar av ”kassa”.

 Samarbeid med nabolag mfl:
 Anbefales på det sterkeste, trenger ikke å slå seg sammen!9



Hvordan få medlemmene til å 
komme på møtene/aktivitetene?

 Matnyttige og tidsaktuelle tema – gode 
foredragsholdere:

 Kurs – dyrehelseforskriften (E-læringskurs fra Animaila)

 Smittevernplan

 Snyltebehandling

 Grovfor – kraftfor

 Beredskap

 Osv

 Loddtrekning – nyttige gaver for bonden – uten 
kostnad for de tilstedeværende

 Servering av mat og drikke

 Varsle om møtene/aktivitetene i god tid og minne om 
de gjentatte ganger på facebook og sms
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Bygdedager og kåring i 
september 2019

Kåring av værlam ble avholdt samtidig 
med bygdedagene på Dokka. 
Bygdekvinnelaget sørget for kortreist 
mat til sultne folk både på 
Bygdedagene/kåringa og på 
landsbyfesten i august, ref. plakat. 11



NLSG leverer fårikålkjøtt (benfritt) 

til Korsvold og Landmo (sept-09)

Anne, Karianne og Ola sørger for at beboerne får deilig fårikål. En 
hyggelig dag på Korsvold! 

Anne 
overrekker 
et flott, 
selvlaget 
bilde til 
Korsvold, 
sauer er i 
fokus!
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Kokkekurs i oktober 2019

Trygve Sørlie instruerer deltakerne i partering av småfe. Alle fikk prøve seg med 
kniven og 3 ungdyr ble partert til ulike formål, det ble sydd rull, laget fårikål, 
pinnekjøtt, kjøttboller, skank i øl, med mer, alt med ulikt tilbehør. Oppskriftshefte 
og diplom ble utdelt til alle og kurset er godkjent i Studie-forbundet og ga dermed 
noen kroner i kassen til NLSG. Takk til Nortura og Furuseth
som sponset oss med to ungdyr!
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Kokkekurs i oktober 2019

Etter kokkekurset ble ordfører Ola Tore Dokken invitert til å smake 
på alle rettene sammen med oss. Primus motor, Anne Terningen er 
fotograf. 14



Rovdyrmøte i november 2019

NLSG stod som arrangør av møtet og var åpent for alle i beitenæringa i 
distriktet, bondelaga, BSL, Land Gaupelag, kommunen osv.
NLSG har vært pådrivere til beredskapsplan i kommunen og etter 
rovdyrangrepene sommeren -19, så vi at det var et behov for å møtes og 
diskutere beredskapen og forbedringer i planen.
NLSG hadde et stort arbeid mht søknader om skadefellinger i flere 
omganger våren og sommeren -19. 15



Samarbeid med andre Sau og Geitelag
• Fellesmøter
• Rovviltproblematikk
• Gjerdeproblematikk
• Snyltebehandling
• Kåring av værlam
• HMS-kurs

Planleggingsmøte i Snertingdal for lagene i Nordre og Søndre Land og 
Snertingdal Sau og Geit . Møte ble holdt i det gamle ysteriet med servering av 
stuttreist lammeburger, totenpoteter og hjemmelagde burgerbrød! 
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Hvordan skape større aktivitet i 

lokallaget?

 Fikk dere noen ideer?

 Kan vi i NLSG bidra, ta kontakt med oss!

 Hvilke tiltak har dere gjort som har bidratt til aktivitet?

 Lykke til!
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