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Utgangspunkt 
Fåvang Sau & 
Geit

• Et av 2 lokallag i kommunen med 65 medlemmer

• Årets lokallag i Oppland 2017 og 2018

• Aktivt og engasjerte medlemmer

• Om lag 20 medlemsretta aktiviteter i 2019
• Lammekaffe
• Fjøsmøter
• Møte «årsutskrift sauekontrollen»
• Turer, både til fots og med buss
• Møter med gode faglige innhold
• Klippekurs
• Grillaksjoner og stands
• Kåring og Fårikålfestival
• Fårikålens dag på Linåkertunet
• Hjemmeside, SMS og facebook
• Og mye mer…



En dag i Fåvang



En dag til i Fåvang



Utfordringer:

• Aktiviteter koster

• Klippekurs på vegne av «flere» er dyrt og 
arbeidskrevende

• Lite eller få muligheter for inntjening

• Reklame årsmelding

• Salg av ullsekker

• Ullinnsamling

• Refusjon fra NSG

«Vi vil mere, men det koster»



Hva kan, eller kunne 
vi gjøre?

• Søke refusjon etter aktivitet

• Kan NSG støtte «visse aktiviteter»? 

• Nabolag med mye penger på bok 
med liten eller mindre aktivitet

• Vi har 30 000,- på konto og mye 
aktivitet

• Hvem er mest lykkelig?



Hva bør vi gjøre?

• Legge til rette for aktive og veldrevne lag

• «Ikke aktive lag» må følges opp

• «aktive lag» må følges opp

• Sammenslåing av lokallag hvor det geografisk passer

• Sette krav til lokallagene om årsmøter, 
innrapporteringer, årsmelding og regnskap

• Min påstand: 

«uten aktive og veldrevne lokallag vil NSG 
miste både oppslutning og medlemmer. 
Mange plasser er beitelaget saueeierens 
forening» 



Hva vil jeg?

• Sterke og synlige lokallag med fornøyde 
medlemmer

• Fylkeslag som får innspill fra lokallagene

• Et Fylkeslag som kan vise muskler, oppfattes 
seriøst

• Et Norsk Sau & Geit som høres og ses 

• Hvordan får vi dette til:
• Kursing av tillitsvalgte

• Sette forventinger og krav til hverandre

• Struktur som passer organisasjonens størrelse

• Noen er for små, få for store

• Lagstruktur 2022



Til sist:

• Takk for meg. Jeg er stolt og et optimistisk medlem med 
stor tro på framtiden til NSG som organisasjon. Sammen 
blir vi både bedre og sterkere

«For å vinne må du forvente å vinne» 


