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Årsmøte Nordland sau og geit 2019 
Bodø, søndag 23. februar 2020 

Møteleder: Ragnhild Engan 

Sak 1: Opprop 

20 stemmeberettiget 

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent 

Sak 3: To til å underskrive protokoll 

Sissel Rødfjell og Vegard Øvrevoll 

Sak 4: Leders tale, årsmelding fra styret og nemder 

a. Anne Kari Snefjellå gikk gjennom leders tale. Hun drar fram viktigheten av å se framover og 
jobbe for å holde småfenæringa minst på årets nivå og stå på mot utfordringene vi står 
ovenfor. Vi må holde på det gode samarbeidet og vi må engasjere oss i 
jordbruksforhandlingene.  

b. Marit Langeland gikk gjennom årsmelding fylkeslaget. Det ble gjennomgått hva styret har 
jobbet med i 2019 og hva det har vært fokus på. Det ble også gått gjennom 
medlemsutviklinga og saueproduksjonen. 

c. Hendry Edvartsen gikk gjennom årsmelding geit. Det har vært en del arbeid med prosjekter 
for å forbedre melkekvalitet og dyrehelse. Geita har forbedret seg mye, men det har krevd 
stor innsats fra produsentene. Han gikk gjennom utfordringene for geita. Melka er dyrere å 
produsere og strengere krav til kvaliteten som til stadighet endres.  Forholdstallet og 
generelt dårligere økonomi. Ny satsning på Storsteinnes har gitt økt positivitet i Nord-Norge. 

d. Geir Amundsen gikk gjennom årsmelding gjeterhundnemda. Mange ildsjeler rundt om i fylket 
som gjør en fantastisk innsats og det arrangeres treninger og prøver, så aktiviteten er høy. 
Oppstart instruktørkurs med 4 nye  

e. Glenn Knædal gikk gjennom årsmelding avl. Mange besetninger stilte værer til kåring. 573 av 
705 ble kåret og 8 raser var representert, dette er normalt i forhold til tidligere år. 
Kåringsdommerne og sekretær gjør en god innsats. Få dyr på kåringssjå gir dyre møter. Her 
må vi se på om det skal bli en oppmøtesats der det er få dyr til kåring. Flere av værene fra 
fylket er helt i norgestoppen. 

f. Ketil Trongmo gikk gjennom årsmelding rovdyr. Utfordrende sesong flere steder i Nordland. 
Økning i tap, store utfordringer med registrering av bestand som igjen fører til lavere uttak 
enn ønsket. 

i. Rovviltnemda. Viktig at vi er tilstede. Ny nemd settes 10.mars med ny runde 
med «opplæring». Jerveprosjektet har ligget litt nede. Prosjektleder har ikke 
fungert slik den burde. Ny leder og det virker som at aktiviteten kommer til å 
øke. For lite uttak av jerv i forhold til kvote. Positivt at to er tatt i bås.  

Kommentarer til årsmeldingene:  

Geir Amundsen med kommentar til gjeterhund: I fjord ble det stilt spørsmål til hvorfor det ble brukt så 
mye penger på konkurranser. Vi synes det er et viktig verktøy for å få fram gode hunder i fylket. Det 
bidrar til bedre miljø og bedre materiale. Vi føler at dette også er viktig i avl. Vi må få vist 
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dyrematerialet og da er det en fin arena med konkurranser. Dommerne må kurses årlig, dette er 
kostbart. Vi ønsker også å reklamere for hva vi holder på med utenfor næringa også, og Vesterålen 
opplever at folk uten småfe kommer for å trene sammen med dem. Det er ingen konflikt mellom 
konkurransehunden og arbeidshunden. Des mer du trener, jo bedre går hunden i marka. Det er 
positivt. Vi gjør mye gratisarbeid og vi mener det er en viktig jobb vi gjør. Kommentar fra Glenn: 
Kritikken i fjor var det ikke var inntekt. I år vises det til inntekter i form av tilskudd også. 

Ivar A: Ørna har ikke vært nevneverdig nevnt. Skal det utføres/er det utført telling? Ketil svarer at det 
jobbes med, men det har ikke kommet noe konkret ut av arbeidet. Fylkesmannen har prosjekter på 
gang. Anne Kari: Fosen og Dyrøya har hatt prosjekter for å se på draps- og spisemønsteret. Det har 
ikke kommet noen vei, men nå er det prosjekt på gang igjen. Vi må se på dette sammen med de andre 
beitenæringene. Nå håper vi det skjer noe. Veldig viktig å ha ørna med.  

Johnny Dahl Hansen: Korrigering av revisor: Gunnar Breimo er revisor  

Vedtak: Årsmeldingene enstemmig godkjent 

Sak 5: Regnskap 

Presenteres av Anne Kari grunnet forfall 

Kommentar: Skrivefeil. Det skal stå budsjett 2020 

Kommentar regnskapet: Budsjettet for 2019 burde ligge vedlagt for å se hvordan vi ligger an.  

Vi har dårlige rutiner på reiseregninger og har med bakgrunn i det et stort beløp fra langt tilbake i tid 
som ble utbetalt etter regnskapets sluttføring som vil vises til neste år.  

Revisors rapport ble gjennomgått hvor regnskapet ble foreslått godkjent. 

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent 

Sak 6: Arbeidsplan 2020 

Marit Langeland presenterer arbeidsplanen.  

Ketil informerer om våre innspill til årsmøtet sentralt i NSG 

- Samme kontingent uansett bruksstørrelse 
- Økning av kontingenten med 100 kr som vil tilsvarer økt inntekt for NSG 
- Etablere ny stilling i NSG som skal jobbe direkte med salg av produktene i butikken 

Kommentarer til arbeidsplanen:  

Andøy sau og geit mener gjerdehold og lovverk og forståelse av dette skulle vært inne i 
arbeidsplanen.  

Værringene står i fare for å miste sine tilskudd fordi prosjektet med genomisk seleksjon har dårlig 
økonomi. Og med mer og mer å gjøre, frykter Glenn at vi mister værringene. 

Forslag om tilføyelser: 

- Årsmøtet henstiller til styret at vi skriver en sak til et styremøte sentralt hva angår 
gjerdeproblematikken.  

- Ørn bør tas med i arbeidsplanen.  
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- Under punktet om oppfølging av avl: Avlsarbeidet framover; Nordland sau og geit bør 
sammen stå mot forslaget om å fjerne støtten til værringene og må jobbe med innspill til 
avlsansvarlige 

Vedtak: Arbeidsplanen enstemmig vedtatt med tilføyelser 

Sak 7: Budsjett 

Anne Kari presenterte budsjettet. 

Kommentarer til budsjettet: 

Vi har for mye på bok for å ha sjanse for å få tak i tilskuddet og bruker det som argument for å gjøre 
arbeidet med oppfølging av lokallagene.  

Vi kan ikke budsjettere med underskudd, så de resterende reiseregningene som vil komme på neste 
års regnskap blir fordelt på poster hvor vi har slingringsmonn. 

Vedtak: Budsjettet enstemmig vedtatt slik som det står 

Forslag fra Leirfjord sau og geit: Årsmøte i Nordland sau og geit vedtar at det ikke utbetales 
reiseregninger som er eldre enn 3 mnd. Senest innen 1. desember før årsskiftet.  

Vedtak: Forslaget vedtatt, 1 stemme mot 

Sak 8: Valg 

Leder av valgkomitèen orienterte om valgkomitèens arbeid 
Valgkomitèen har i perioden bestått av: 

Leder Johnny Dahl Hansen 
Medlem Endre Eide 
Medlem Andreas Kjærstad 

 
Kommentar om at Endre Eide ikke har fungert i valgkomitèen. Årsmøtet bes ta dette med til 
etterretning. 
 
Vedtak: Årsmøtet vedtar å løse Endre Eide fra sitt verv som leder i valgkomitèen 

 
Tellekorps: Johnny Johnsen og Marianne Knutsen 

Styret 

Funksjon Navn Periode Avstemming 
Leder Anne Kari L. Snefjellå 2020-2021 Valgt med 19 stemmer 

for, 1 blank 
Styremedlem Marit Langeland 2020-2022 Enstemmig valgt 
Nestleder Marit Langeland 2020-2021 Valgt med 18 stemmer 

for, 2 blank 
Styremedlem Ketil Trongmo 2019-2021 Ikke på valg 
Styremedlem Aimee C. Larsen 2019-2021 Ikke på valg 
Styremedlem geit Hendry Edvartsen 2020-2022 Enstemmig valgt  
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Vara til styret  

Funksjon Navn Periode Avstemming 
1. vara Tor Erik Mehus 2020-2021 Enstemmig valgt 
2. vara Andre Kristoffersen 2020-2021 Enstemmig valgt 
3. vara Hans Elling Angel 2020-2021 Enstemmig valgt 

 

Revisorer med vara 

Funksjon Navn Periode Avstemming 
Revisor Snorre Forsbakk 2020-2021 Enstemmig valg 
Revisor Gunnar Breimo 2020-2021 Enstemmig valg 
Vara revisor Elvin Rølvåg 2020-2021 Enstemmig valg 
Vara revisor Yngve Fløttkjær 2020-2021 Enstemmig valg 

 

Årsmøte 

Funksjon Navn Periode Avstemming 
Møteleder Årsmøte Ragnhild Engan 2020-2021 Enstemmig valgt 
Vara Møteleder Geir Amundsen 2020-2021 Enstemmig valgt 

 

Valgkomitè 

Funksjon Navn Periode Avstemming 
Leder valgkomitè Andreas Kjærstad 2019-2020 Ikke på valg 
Valgkomitèmedlem Jørn Gunnar Ellingsen 2020-2022 Enstemmig valgt 
Valgkomitèmedlem Knut Joakimsen 2020-2023 Enstemmig valgt 
    
1. vara valgkomitè Geir Tønder 2020-2021 Enstemmig valgt 
2. vara valgkomitè  Frank Arntsen 2020-2021 Enstemmig valgt 
3. vara valgkomitè Anne Maren Govasli 2020-2021 Enstemmig valgt 

Valgkomitéens forslag til godtgjørelser, ingen endringer. 

Funksjon Godtgjørelser Telefongodtgjørelse 
Leder Kr 15 500 1000 
Nestleder  Kr 5500 500 
Sekretær Sponses av Nortura Sponses av Nortura 
Kasserer 10 000 500 
Styremedlem 2000  
Møtegodtgjørelse 1800  
Telefonmøte 800  

 

Møtegodtgjørelser følger satser i NSG sentralt 
Kjøring etter statens satser 
Avløser mot dokumentasjon kr 1200,-/dag 
For valgnemda: Avløserutgifter inntil kr 1200,- for den som møter på årsmøtet 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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Årsmøtet velger 3 utsendinger med vara for landsmøtet NSG 12.-13. mars  

Vedtak:  

Ketil Trongmo 
Marit Langeland 
Glenn Knædal 
1. vara Johnny Dahl Hansen 
2. vara Aimee C. Larsen 
3. vara Frank Arntsen 
 

Sak 9: Innkommende saker 

Ingen innkommende saker 

Gjenvalgt leder takket for tillitten og takker møteleder for veldig bra innsats. Møtet avsluttet 12:40 

 

Linn Hege Engen 
Referent 

 
Sissel Rødfjell                                                                                             Vegard Øvrevoll 


