Sør-Trøndelag Sau og Geit
Nord-Trøndelag Sau og Geit
INTENSJONSAVTALE FOR AU 20.04.20
INNLEDNING
Det vises til rapport og innstilling fra «Utvalg om framtidig organisasjonsstruktur på
fylkesnivå for NSG, Norsk Sau og Geit – Trøndelag», av 29.01.2018, vedtak på
fylkesårsmøtene i Sør-Trøndelag Sau og Geit, STSG, og Nord-Trøndelag Sau og Geit, NTSG, i
2018, to års erfaring med Au-modellen, samt evalueringsrapport av AU, lagt fram på
Fylkesårsmøtene 29.02.20. På denne bakgrunn foreslås følgende intensjonsavtale for AU:
STRUKTUR/ORGANISASJON
• AU skal bestå av de to valgte styrelederne i henholdsvis STSG og NTSG samt ett
fast styremedlem fra hvert av fylkeslagene, i alt 4 personer.
• Lederansvaret i AU i forbindelse med å kalle inn til møter, utarbeide sakliste etc,
går på omgang annet hvert år for styrelederne i STSG og NTSG.
• AU konstituerer seg selv hvert år.
• Det føres referat fra alle møter. De gjøres tilgjengelig for lagsmedlemmene så fort
referatene er godkjent.
HOVEDFORMÅL
Hovedformålet med AU er å koordinere næringens interesser i regional sammenheng der
det er ønskelig og behov for det.
• I forhold til dialogmøter med Fylkesmannen eller andre regionale instanser.
• I forhold til viktige saker knyttet til NSGs årsmøter og representantskapsmøter.
• AU kan drøfte saker som har forankring i vedtak i fylkesstyret i STSG eller NTSG, men
AU er ikke noe reelt overordnet besluttende organ.
• AU kan fremme forslag til vedtak i fylkesstyresammenheng eller i Årsmøtesammenheng. Endelig vedtak fattes i så fall av det enkelte fylkesstyre i sør og nord, eventuelt
av de to fylkesårsmøtene.
• Fylkesstyrene kan gjennom AU fronte viktige næringssaker der det er enighet om at
man er tjent med felles opptreden.
Avtalen er godkjent i styrene henholdsvis 07.10.20 (NT) og 12.10.20 (ST), samt tatt til
etterretning i AU 20.10.20
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