
Referat fra Årsmøte i Buskerud sau og geit 

Tyrifjord Hotell 29.2.2020 

 

 

Leder Gerd Jorde ønsket velkommen til årsmøte for 2019.  

Leder startet med å lese opp leders tale.  

Møteleder Gerd Jorde ble valgt på Årsmøte 2019 og ledet møte. 

 

 

Opprop viste representasjon fra 12 av 18 lokallag. 

Frammøtt 16 representanter av 29 mulige. 

Sammen med 4 styremedlemmer var det totalt 20 stemmeberettiget.  

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

Ingen kommentarer til innkalling til årsmøte. 

Rekkefølge i sakslista ble endret med lokallagenes beretning kommer til slutt  

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden er enstemmig godkjent 

 

2. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder. 

Vedtak: Marie Hov og Knut Erik Slåtto ble valgt til å skrive under protokollen 

sammen med møteleder. 

 

3. Årsmelding 

Årsmeldingen ble gjennomgått og noen endringer skal korrigeres under styrets 

beretning og under Gjeterhundnemnda sin årsmelding. Dette gjøres og korrigert 

årsmelding legges ut på hjemmesida til Buskerud sau og geit. 

I årsmelding for avlsutvalget savnes oversikt over hvem som har levert værer til 

semin, dette bør tas med i senere årsmeldinger.  

Vedtak: Årsmelding enstemmig vedtatt. 

 

4. Regnskap 

Regnskapet for BSG viste et lavere resultat enn tidligere år. Årsak var årsmøte 

2019 som ble gjennomført over to døgn sammen med Oppland, det førte til en 

større kostnad. 

Avlsutvalget har som tidligere år en nedgang i resultat. Årsaken er avsluttet 

overføring til lokalt avlsarbeid fra NSG.  

Gjeterhundnemnda må også se etter andre inntjeningsmuligheter som 

innebefatter blant annet kurs og prøver. 

Vedtak: Regnskap for fylke og nemnder er enstemmig vedtatt. 



5. Arbeidsplan - Aktivitetsplan 2020 

 

Fylkeslaget skal i tillegg arbeide med: 

Rovdyrproblematikken 

Samarbeide med Fylkesmann, Buskerud Bondelag og Buskerud småbrukarlag. 

Arbeide for fortsatt optimisme i sau og geiteholdet. 

Oppfordre til sporing av gaupe. 

Representere laget i ulike møter. 

KURS: klipping, kadaverhund 

Tiltak for å bevare små/mellomstore besetninger. 

 

Fra salen: 

* Stort ønske om å arrangere klippekurs og få fram gode, unge kandidater. Det er også 

viktig å ta «vare» på nyutdannede klippere og få til et godt miljø. 

* Utdanning av instruktører for gjeterhund må også følges opp. 

* Flere godkjente kadaverhunder er også på ønskelista, i en presset situasjon er det 

viktig å ha mulighet og tilgang på hjelp med flere hunder å tilkalle. 

* Registrering og tilbakemelding på spor av rovdyr har vært tema i mange år. Det er 

meget viktig å få kartlagt observasjoner for å få til en effektiv jakt og øke tilsyn ved 

angrep. Viltkamera i nedre del av Buskerud har vært nyttig for dokumentasjonen. 

* Det er viktig å få med seg ungdommen i organisasjonen. Hvordan få ut informasjon? 

NSG har opprettet Ungt råd, BSG må prøve å få til et møte med unge bønder i 

samarbeid med NSG / Ungt råd. 

* Optimismen i næringa må stimuleres. Sau og geit holder for lav profil. Vi må bli stolte 

av næringa vår og være flinke til å reklamere for de gode sidene. 
 

MÅNED AKTIVITET ANSVAR 

JANUAR 

Styremøte planlegge årsmøte m/ budsjett og 

arbeidsplan. Felles møte med lokallaga. Tema 

Jordbruksforhandlinger 

Styret 

FEBRUAR 

Gi innspill til jordbruksforhandlingene. Følge med på 

CWD  
Alle 

Gjennomføre årsmøte Styret 

MARS Styremøte med oppnevning av råd og utvalg. Styret 

JUNI Styremøte og dialogmøte med geit og gjeterhund. Styret 

AUGUST Styremøte og dialogmøte med avlsutvalget Styret 

OKTOBER Styremøte Styret 

NOVEMBER 
Værmønstring Avlsutvalget 

Høstsamling Styret 



6. Ingen innkomne saker. 

 

7. Valg 

 

VALG  for BUSKERUD SAU og GEIT 2020       

         

Leder og nestleder velges for 1 år av gangen, resten av styret velges for 2 år.    

  Styret  Valgt       På valg: 

Leder Gerd Jorde 2019  1 år  2021 

Nestleder Steinar Staaland 2019  2 år  2021 

  Knut Reidar Bråten 2019  2 år  2021 

  Lars Torkel Øi 2020  2 år  2022 

  Kirsti Skrattegard 2019  2 år  2021 

         

Varamedlemmer velges for 1 år           

1 Marie Hov 2020       2021 

2 Aslak Geir Skurdal 2020    2021 

3 Håkon Haug Laa 2020    2021 

    
     

Revisor velges for 2 år:           

  Mette Feten 2019    2021 

  Torleif Dalseide 2020    2022 

 Vara  Anne Stine Bondli 2019    2021 

    
     

  Valgkomitè   Valgt Personlig vara   Valgt 

Leder Rose Mari Skarde Eiker 2018 Svein Ingebo Skotselv 2017 

  Lars Eivind Haugo Ål 2019 Håvard Brevik Torpo 2019 

  Halvor Bergsland Ringerike 2019 Guro Dæhlen Ringerike 2019 

  Åse Otterholt Veggli 2019 
Petter Bø 
Bjerknes 

Skollenborg 2019 

  Kristian Skretteberg Modum 2017 
Lars Håkon 
Nerum 

Eggedal 2020 

  Godtgjørelse:         Korrigert: 

  Leder 13000.-    2020 

  Kasserer 6000.-    2020 

  Møtegodtgjørelse 1200.-    2016 

  
Km godtgjørelse etter statens 
satser 

        

I tillegg skal det velges utsendinger til NSG sitt årsmøte samt leder for neste årsmøte.  
 

Gerd Jorde er valgt som møteleder på årsmøte 2021.  

Styret velger utsendinger til årsmøte for NSG. 

Bjørn Næss valgte å gå ut av styret og fikk overrekt en gave og takk for innsatsen! 

 

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt. 



8. Budsjett 

 

 

 Regnskap Budsjett 

 2018 2019 2020 

Inntekter       

Kontingenter 136212 131125 130000 

Refundert møter 12748 47880 25000 

Renteinntekter 1228 2378 2000 

Nortura kontor/sekretær 60000 60000 20000 

  210188 241383 177000 

        

Utgifter       

Honorar 61400 59000 63000 

Møteutgifter   17830 15000 

Reiseutgifter 17784 15009 17000 

Kontorrekvisita 3906 4731 5800 

Samlinger / årsmøte 37838 93315 43000 

Gaver   4550 5000 

Innleide tjenester 1200 1200 1200 

Arbeidsgiveravgift 6508 7049 7000 

Nortura kontor/sekretær 60000 60000 20000 

  188636 262684 177000 
 

Vedtak: Budsjett enstemmig vedtatt 
 

 

Nortura har fra 1.3.2020 sagt opp sin avtale om å holde sekretær for 

fylkeslaget. For året 2020 har Nortura innvilget kr 20 000.- i støtte til 

sekretær. For senere år må andre sponsoravtaler utredes. 

Det er enkelte av påmeldt deltagere til årsmøte som ikke gir tilbakemelding om 

fravær. BSG må betale for opphold dersom det ikke er gitt beskjed et døgn i 

forkant. Dette er unødvendig bruk av midler.  Det vil bli utarbeidet er forslag til 

reaksjoner til neste årsmøte på hvordan dette kan ordnes i praksis. 

 

Introduksjonsfilm om obligatorisk kompetansekurs ble vist. Det er viktig med 

gode, enkle, praktiske løsninger på gjennomføring for mange. 

 

 

 

 

 

 



Kort oppsummering av aktiviteter fra lokallaga. 

 

Hol: 

Fagsamling før lamming med dyrlege Tor Bakken – 60 stykker møtte. 

Ullinnsamling og CWD har vært en utfordring for beitesommeren. 

Ål: 

Rolig, ullinnsamling, støtter utmarksoppsyn i samarbeid med andre kommuner, 

beitebruksplan, CWD utfordringer i fjellet. 

Hemsedal: 

Prøver å få til flere sosiale arenaer, ullinnsamling med en kaffekopp, 

sommersamling i samarbeid med Bondelaget, Småbrukarlaget og Tine til bowling 

og grilling. Fornøyd med 70% frammøte på årsmøte i år. Ullinnsamling. Et nytt 

medlem med geit! 

Nesbyen: 

Ullinnsamling, utleie av kåra lam, møte med dyrlege Berit Hansen om mastitt / 

andre sjukdommer i forbindelse med lamming. Har både alpakkamedlem og 

geitemedlem 

Krødsherad: 

Har 7 medlemmer og liten aktivitet utenom ullinnsamling. 

Ringerike: 

Har jobbet med felles styre for sau og geit / beitelag for mer effektiv 

møtevirksomhet. Ullinnsamling, samarbeid med Fylkesmann i forbindelse med ulv 

i sommerbeite. Utarbeidet beredskapsplan sammen med nærliggende kommuner. 

80% frammøte på årsmøte med mange nye, unge medlemmer. 

Eggedal:  

Prøver å holde laget i gang. Ullinnsamling, beitebruksplan, årsmøte, vårmøte og 

deltatt på invitasjoner til fagmøter hos Uvdal / Nore sau og geit. 

Modum:  

Årsmøte, styremøter, gardsbesøk hos to nye fjøs samt sett på ny plansilo. Aktiv 

med i transportutviklingen hos Nortura. Flis- og mjølkepulveravtaler. Gjeterhund 

kurs og treninger. Har dialog med Buskerud landbruksskole i forbindelse med 

nytt fjøs. Ullinnsamling og aktiv lamme ring med kaffe med sosiale 

samlingspunkter. Smittevernplan, har et godt miljø og er flinke til å fordeler 

arbeidsoppgaver mellom seg. 

Øvre Eiker:  

Middels aktivitet, årsmøte med faginnslag, gjeterhund prøver / trening og 

ullinnsamling. 

Numedal / Sandsvær:  

Opprydding på hjemmesida, spre informasjon om samlinger på sosiale medier. 

Vanskelig arbeid da laget er over tre kommuner. Av tillitsvalgte er det ofte de 

samme som går igjen. Samarbeid med beite lag m.m. om gamle slåttemarker som 



gror igjen. Møte med Mattilsynet, representerer næringa i kommunene, 

samarbeid med Nore / Uvdal sau og geit. 

Hurum: 

er et lite lag som det er vanskelig å drifte PGA lite optimisme i næringen. 

Ullinnsamling. Vil fortsatt tilhøre Buskerud etter kommunesammenslåing med 

Asker. 

Lier: 

Årsmøte med 70% frammøte, ullinnsamling, medarrangør på Lierdagene, 

skinnfellkurs, lamme ring og har tradisjon for vårsamling med 

erfaringsutveksling. Våren er kommet og beitene er snart klare! Usikker på 

hvordan sesongen vil bli i forhold til gaupebestanden. 

Nore / Uvdal: 

Opptatt av å skape positive, sosiale møteplasser med gode foredragsholdere og 

god mat! Årsmøte med Halvor Sveen som snakket om store rovdyr og sporing – 

det førte til at 70 stykker møtte. Har arrangert klippe kurs, høstmøte med 

mastitt på agendaen med Vibeke Tømmerberg, ullinnsamling, gjeterhund 

treninger, båndtvanglover i samarbeid med kommunene og utarbeider 

beitebruksplan. Utsatt for økonomisk svindel og oppfordrer alle lokallag til å ta 

sine forhåndsregler. 
 


