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Sak 1 Opprop 

Opprop 
Ordfører Ragnhild Sæle ønsket velkommen og foretok opprop i henhold til deltakerliste. 

Det var 22 stemmeberettigede til stede.

 
  Rolle Fornavn Etternavn Tilhørighet Tilstede  
  Representantskapsmedlemmer    
1  Ordfører Ragnhild Sæle Representantskapet OK  

2  Varaordfører Arvid Wold Representantskapet OK  

–  Geiterepresentant Gunnar Haugo Representantskapet   

3  Geiterepresentant Eli Folven Representantskapet OK  

–  Geiterepresentant André Kristoffersen Representantskapet   

4  Gjeterhundrepresentant Audun Seilen Representantskapet OK  

        

5  Fylkesleder Arild Johan Johansen Østfold OK  

6  Fylkesleder Stein Bentstuen Akershus OK  

7  Fylkesleder Per-Joar Os Nesthun Hedmark OK  

8 * Fylkesleder Knut  Evensen Oppland OK  

9  Fylkesleder Lars Bjarne Linneflaaten Vestfold OK  

        

10  Fylkesleder Gerd Kristin Jorde Buskerud OK  

11  Fylkesleder Knut Johan Hvistendahl Telemark OK  

12  Fylkesleder Kåre Blålid Aust-Agder OK  

13  Fylkesleder Sven  Haughom Vest-Agder OK  

14  Fylkesleder Kjell Åge Torsen Rogaland OK  

15  Fylkesleder Reidar Kallestad Hordaland OK  

16  Vara fylkesleder Jo Risløv Sogn og Fjordane OK  

17  Fylkesleder Ronald Slemmen Møre og Romsdal OK  

18  Fylkesleder Olav Edvin Heggvold Sør-Trøndelag OK  

19  Fylkesleder Oddbjørn Kaasa Nord-Trøndelag OK  

20  Vara fylkesleder Marit Langeland Nordland OK  

21  Fylkesleder Jan Ottar Østring Troms OK  

22 * Fylkesleder Bjørn Tore Søfting Finnmark OK  

      
  

  Sentralstyret   

   Styrets leder Kjell Erik Berntsen Styret OK  

  Styrets nestleder Pål Kjorstad Styret OK  

  Styremedlem Sigurd Vikesland Styret OK  

  Styremedlem Anne Kari Leiråmo Snefjellå Styret OK  

  Styremedlem Else Horge Asplin Styret OK  

  Styremedlem Torill Undheim Styret OK  

  Styremedlem Marthe Lang-Ree Styret OK  

        

  RNU – Råd, nemnder og utvalg   

  Rådsleder Torhild F. Sisjord Valgnemnda OK  
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–  Rådsleder Helge Olaf Aas Ull- og klipperådet   

  Rådsleder Sven Reiersen Avlsrådet for sau OK  

        

  Ansatte Norsk Sau og Geit   

  Generalsekretær Lars Erik Wallin Ansatt i NSG OK  

  Kommunikasjonsrådgiver Urda Blichfeldt Ansatt i NSG OK  

  Kontorsjef Siv Bøifot Ansatt i NSG OK  

  Beite- og utmarksrådgiver Per Fossheim Ansatt i NSG OK  

  Rådgiver organisasjon Anne Grete Stabekk Ansatt i NSG OK  

  Avlssjef Thor Blichfeldt Ansatt i NSG OK  

        
 

 

• Kontrollutvalget - Bjørn Tore Søfting (leder) og Knut Evensen (medlem) 
 

Forfall: Gunnar Haugo, André Kristoffersen og Helge Olaf Aas. 

Sak 2 Godkjenning av saksliste 
 

Dokumenter som følger saken: 
• Saksliste sendt ut 19. november og 25. november 2020 

 
Revidert saksliste: 
Sak 1:  Opprop 

Vedtakssaker: 
Sak 2:  Godkjenning av saksliste 
Sak 3: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med ordfører 
Sak 4: Refusjon av medlemskontingent til fylkes- og lokallag 
 
Orienterings- drøftingssaker: 
Sak 5: Ullinnsamlingsavtale med Norilia 
Sak 6: Teams for fylkeslagene i NSG 
Sak 7: Redesign av NSGs websider 
Sak 8: Markedssituasjonen for småfeprodukter 
Sak 9: Oppnevning av sentrale råd fra 1. januar 2021 
Sak 10: Jordbruksforhandlingene 2021 
Sak 11: Årsmøter i fylkes- og lokallag 2021 
Sak 12: Årsmøtet i NSG 10. og 11. mars 2021 
Sak 13: Teamsmøter for sentralt tillitsvalgte i 2021 
Sak 14: Hundeskader på småfe 
Sak 15: Orientering fra Valgnemnda 
Sak 16: Åpen post 
 
 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner sakslista som vedlagt. 
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Sak 3 Valg av 2 representanter til å underskrive 
protokollen sammen med ordfører 

Vedtak: 
1. Stein Bentstuen 

2. Audun Seilen 

Sak 4 Vedtakssak: Refusjon av medlemskontingent til 
fylkes- og lokallag 

Saksbehandler: Ordfører Ragnhild Sæle 

Dokumenter som følger saken: 
• Saksutredning til representantskapsmøtet 21. oktober 2020 
• Oppsummering fra diskusjon 21. oktober 2020 

 

 
Ny saksutredning 24. november 2020: 
Avregning og utbetaling av kontingentrefusjon til fylkes- og lokallag har siden 2012 variert 
fra ca. 5. august til 17. september. 

I 2020 var avregning og utbetaling utført 13. august.  

Selv om nye medlemmer betaler halv kontingent etter 1. juli, får fylkes- og lokallagene 
refusjon tilsvarende full kontingent med grunnlag i innbetalinger fra 1. juli og fram til 
utbetaling. For støtte- og husstandsmedlemmer blir det da betalt mer ut til fylkes- og lokallag 
enn det som blir innbetalt gjennom den reduserte kontingentsatsen. 

Det har i år vært satt inn ekstra ressurser i administrasjonen vedr. medlemsoversikt og 
kommunikasjon med lokallagene om dette. I løpet av sommeren/høsten er de aller fleste 
lokallagene blitt kontaktet av Anne Grete Stabekk vedr. opprydding i medlemslister. 
Responsen har vært god på dette og det har i høst kommet inn mer etterbetaling enn de 
foregående årene. 

Fra 14. august og fram til 17. november 2020 er det grovt regnet kommet inn 
medlemskontingent som tilsvarer andel til fylkes- og lokallag på ca. kr 103.000 fordelt på 18 
fylkeslag og 140 lokallag. Det vil si 1,7 % i forhold til det som er refundert i 2020. I 
gjennomsnitt er dette kr 3.300 per fylkeslag, og kr 312 per lokallag. 

Hovedfakturering av medlemskontingent utføres hvert år ca. 15. november for å ferdigstille 
faktura som sendes ut med medlemsbladet Sau og Geit nr. 6. Etter 15. november blir evt. 
kontingentinnbetalinger henvist til neste år. 

Oppsummering fra diskusjon 
 
Disse hadde ordet: Arvid Wold, Lars Bjarne Linneflaatten, Marit Langeland, Gerd Kristin 
Jorde, Kåre Blålid, Arild Johan Johansen, Kjell Åge Torsen 

Kommentarer og spørsmål til saken: 
• Innledning fra varaordfører: Denne saken bør utredes til årsmøtet 2021, slik at et 

vedtak kan bli tatt inn i lovene. Det er flere problemstillinger som må diskuteres: 

o Dato for utbetaling av kontingentrefusjon til fylkes- og lokallag 

o Nye medlemmer betaler halv kontingent etter 1. juli. Er det fornuftig å flytte 

denne datoen til senere på året? 
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o Bør halv kontingent deles etter ordinær fordelingsmodell mellom 

sentralleddet, fylkeslagene og lokallagene? 

• Forslag om å gå vekk fra halv kontingent fra 1. juli, og heller gi gratis medlemskap 

fra 1. november. Da slipper vi hele etterutbetalingen. 

o Svar fra generalsekretæren: I forbindelse med den store satsingen på 

verving i NSG ble det vedtatt at det skulle være halv kontingent etter 1. juli. 

Dette ble brukt som et insentiv i vervekampanjen. 

o Oppklaring fra generalsekretæren: Ca. 15. november blir det kjørt 

hovedfakturering av medlemskontingent. Etter dette blir det satt strek. Nye 

medlemmer som kommer inn etter denne datoen får i praksis gratis 

medlemskap ut året. Kontingenten blir altså ikke «videreført» til neste år. 

• Spørsmål om hvordan halv kontingent fungerer i praksis: Kan man f.eks. vente til 1. 

oktober med å betale medlemskontingent år etter år, og bestandig få medlemskapet 

til halv pris? 

o Svar fra ordfører: Dette tilbudet gjelder ikke for de som har vært 

medlemmer fra før, kun nyinnmeldinger. De kan ikke ha vært medlemmer de 

to siste årene. Tidligere medlemmer kan betale halv kontingent hvis de har 

vært utmeldt en lengre periode. 

• Denne saken gjelder refusjon til fylkes- og lokallagene, ikke verving av nye 

medlemmer. Refusjon bør komme så sent som mulig, slik at man får med så mange 

innbetalinger som mulig. 

• Vi bør se til Bondelaget for å få inspirasjon til rekruttering av nye medlemmer (de har 

f.eks. en egen pris for de under 35 år, og halv pris etter en gitt dato). 

• Angående rekruttering av unge medlemmer: Ungdomsrådet Team Ung har kommet 

med et innspill til styret om en egen medlemskategori for unge. 

• NSG bør finne en løsning som skaper minst arbeid for administrasjonen. Utbetaling 

sent i november virker som det beste alternativet. 

• Forslag om at de som melder seg inn etter 1. november 2020, har gratis medlemskap 

ut året. November og desember blir vervemåneder i organisasjonen. 

 

Vedtak: 
Representantskapet i Norsk Sau og Geit ber styret om å forberede et framlegg til 
lovendring i Årsmøtet 10. og 11.mars 2021. I lagslovene §6 må det tas inn en klargjøring 
av at fylkes- og lokallagenes kontingentandel overføres 1 gang per år – og at denne 
utbetalingen gjøres etter at det er satt strek for årets kontigentinnbetaling, dvs. etter 15. 
november. Praksisen med halv kontingent for nye medlemmer fra en gitt dato må også tas 
inn i lagslovene §6. Fordeling mellom sentralleddet, fylkes- og lokallaga skal være som for 
full kontingent. 

 
 

Sak 5 Ullinnsamlingsavtale med Norilia 

 
Saksbehandler:  Styreleder Kjell Erik Berntsen og generalsekretær Lars Erik  

Wallin 
 
Dokumenter som følger saken: 

• Informasjon utsendt pr. e-post til fylkeslagene m. fl. 12. november 2020  
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Saksutredning: 
Norsk Sau og Geit har avtale med Norilia om Innsamlingsordning for ull levert 

til Nortura/Norilia Ullstasjoner. 

Norilia har tatt initiativ til å revidere avtalen. Partene har vært i drøftinger om dette i løpet av 
sommeren/høsten 2020 og det er utarbeidet framlegg til ny avtale med en del 
oppdateringer/justeringer. 

Spesielt i forhold til ny avtale er at Norilia har meddelt oss at det ikke er mulig å betale 
innsamlingsgodtgjøring for ull av klasser som ikke mottar pristilskudd. Klar melding fra 
Norilia er at det ikke er rom for å forhandle om dette punktet i avtalen. 

Dette omfatter pr. i dag klassene C2S, H2, H3, G og V. Ulla fra disse klassene utgjør ca. 20 
% av den innsamlede ulla. 

Norilia vil fortsatt ta imot denne ulla, men den inngår altså ikke i grunnlaget for utbetaling av 
innsamlingsgodtgjøring til lokallagene. 

Fylkeslagene er bedt om å informere sine respektive lokallag om endringene i framlegg til ny 
avtale og drøfte dette med lokallagene. 

Evt. innspill sendes til NSG sentralt innen onsdag 2. desember 2020. 

Oppsummering fra diskusjon 
Disse hadde ordet: Kåre Blålid, Knut Evensen, Kjell Erik Berntsen 

Kommentarer og spørsmål til saken: 
• Det virker som at det ikke finnes rom hos Norilia for å forhandle. Sterkt press på NSG 

for å godkjenne. Hva blir konsekvensen dersom vi ikke godkjenner avtalen? Vil 

avtalen være mulig å reforhandle etter ett år f.eks.? 

o Svar fra styreleder: Det er litt «take it or leave it» med denne avtalen. 

Hvilke alternativ har vi, og hvilke konsekvenser vil det få? Det er poengtert 

overfor Norilia at den eksisterende avtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 

6 måneder.  

• NSG har vært tydelig i forhandlingene på at vi mener lokallagene skal ha betalt for 

den jobben de gjør med innsamling – uavhengig av hva produktet er verdt. Denne 

jobben har en stor verdi for Norilia sin logistikk. 

• Norilia understreker også at dette er et korona-unntak. Det meldes nå om en positiv 

utvikling i markedet for ull. Store land som New Zealad har destruert store deler av 

sine lager, og det er positivt for det norske markedet. 

• Det er krevende å lagre klassene på ull som man ikke får betalt for. Vi bør se dette i 

et miljøperspektiv, og prøve å bidra til at ulla vi samler inn blir brukt. Det er mange 

nisjeprodukter som kan ha nytte av denne ulla, og her bør NSG være fremoverlent. 

Ønsker ikke å bli anklaget for å skape miljøavfall. Er det mulig å utfordre Ull- og 

klipperådet til å se på dette? 

o Svar fra styreleder: Norilia jobber på spreng med å finne løsninger for 

avfallsproblemet tilknyttet de dårligste klassene. Dette har Norilia høyt på 

dagsordenen. Norske produkter er det interesse for, og vi bør finne 

anvendelsesområder for denne ulla i Norge. 
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Sak 6 Teams for fylkeslagene i NSG 

 
Saksbehandler:  Generalsekretær Lars Erik Wallin og kommunikasjonsrådgiver Urda 

Blichfeldt 
 
Saksutredning: 
I kjølvannet av den pågående koronapandemien har det i mye større grad enn tidligere blitt 
nødvendig å avholde møter digitalt.  

Teams er en plattform NSG, som mange andre, har valgt. 

Fra fylkeslagene har vi stadig henvendelser vedr. tilrettelegging fra NSG sentralt for å kunne 
utnytte Teams. 

Vi jobber med en løsning for at alle fylkeslag skal kunne arrangere møter på Teams. 

Ønsker å drøfte dette i representantskapsmøtet for å kartlegge litt behovet nærmere. 

Oppsummering fra diskusjon 
Disse hadde ordet: Pål S. Kjorstad, Lars Bjarne Linneflaaten, Gerd Kristin Jorde, Bjørn Tore 
Søfting, Kåre Blålid, Reidar Kallestad, Per Fossheim, Kjell Åge Torsen 

Kommentarer til saken: 
• Oppland Sau og Geit har opprettet en gratisbruker på Teams som de bruker aktivt. 

Det er noen småproblemer med denne brukerkontoen, og noen funksjoner mangler 

(f.eks. å rekke opp hånden). Har gått gjennom Per Fossheim for å få hjelp til å kalle 

inn til møte, og det har fungert fint. 

o Kommentar fra komm.rådgiver: Ulempen med denne løsningen er at 

fylkeslagene blir avhengig av hjelp og bistand fra ansatte i administrasjonen. 

Bedre om fylkeslagene blir selvstendige brukere, slik at de ikke er avhengige 

av hjelp fra administrasjonen. 

• Vestfold og Telemark får hjelp av Torhild Sisjord til å kalle inn til Teams-møter. Har 

ikke behov for brukerstøtte utover dette.  

• Finnmark Sau og Geit bruker en gratis-versjon av Teams. Har snakket med 

administrasjonen om at NSG bør innføre Teams fra fylkeslederne og ned, og 

fylkeslederne og opp. Ser noen begrensninger i gratisversjonen av Teams. Flere 

tillitsvalgte er nå vant til å være deltagere, men kan finne det utfordrende å opprette 

et møte, dele skjerm osv. Opplæring i dette kan gis på en enkel og god måte. 

Kompetansen vil øke på sikt. Teams er et billig og hypereffektivt verktøy som bør 

inkluderes i alle ledd. 

• Innføring av Teams er et kjempetiltak i pandemien. NSG bør opprette en fullverdig 

bruker for alle fylkeslederne, og invitere de til opplæring. 

• Rogaland Sau og Geit har også tatt i bruk Teams, men sliter med å få med 

lokallagene. De er ikke like ivrige på å bruke Teams. De ønsker fortsatt fysiske møter 

for å få den sosiale kontakten mellom medlemmene. 

Konklusjon: 
NSG sentralt vil tilby fylkeslederne en bruker i NSG sin Teams-organisasjon. Denne brukeren 
må være tilknyttet NSG sitt domene (f.eks. finnmark@nsg.no, vestfold@nsg.no osv.) 
Kommunikasjonsrådgiver sender ut en henvendelse på e-post til alle fylkeslederne. 

Svarfrist: 2. desember. 

mailto:finnmark@nsg.no
mailto:vestfold@nsg.no
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Sak 7 Redesign av NSGs websider www.nsg.no 

Saksbehandler: Kommunikasjonsrådgiver Urda Blichfeldt 

Saksutredning: 
Norsk Sau og Geit (NSG) skal gjøre et redesign av nettsidene våre: www.nsg.no.  

Dette vil påvirke alle fylkeslag, lokallag og raselag som har sine nettsider under www.nsg.no.  

Om web-prosjektet 
Redesignet innebærer at hele nettstedet vil få et nytt og mer moderne utseende. Vi skal 
rydde i innholdet slik at det blir enklere å finne frem. Nettstedet skal fungere godt på alle 
flater – slik som mobil, nettbrett og desktop (PC). 

Det er CoreTrek som leverer nettløsningen til NSG. Vi har valgt å beholde CoreTrek som 
leverandør, samt CorePublish som publiseringsverktøy for nettsidene. Dette valget ble tatt 
etter å ha vurdert kostnader, muligheter for flere nivå av brukergrupper, brukerstøtte, 
integrasjonsmuligheter og ressursbruk i forbindelse med flytting av innhold fra gammelt til 
nytt nettsted. 

Nettsidene er ferdig designet og utviklet av CoreTrek, men det gjenstår å revidere og 
publisere innhold, samt feilsøking. Dette er en stor og omfattende jobb som skal gjøres av 
administrasjonen i NSG. Målet er i utgangspunktet å lansere de nye nettsidene til NSGs 
årsmøte 2021. 

Nettsidene til fylkeslag, lokallag, gjeterhundlag og raselag 
Alle fylkeslag skal ha egne nettsider på www.nsg.no. Her ligger nyheter, aktiviteter og 
oversikt over styret. Alle lokallag skal vises på nettsiden med kontaktinformasjon til leder. De 
lokallagene som ønsker det, kan i tillegg ha egne nettsider under www.nsg.no, hvor de kan 
publisere nyhetsartikler.  

Lokallagene vil få tilgang til et forenklet publiseringsverktøy (frontend-redigering). Denne 
løsningen er under utvikling. 

Raselag som har samarbeidsavtale med NSG vil fortsatt ha tilbud om å ha egne nettsider 
under www.nsg.no. 

Informasjon til fylkeslag, lokallag, gjeterhundlag og raselag 
Det blir sendt ut et informasjonsskriv på e-post 26.11.2020 til alle lokallag i NSG v/leder og 
sekretær. Her vil det bli gitt informasjon om web-prosjektet. Alle lokallagene må gi en 
bekreftelse innen 3 uker til kommunikasjonsrådgiver om de ønsker å ha nettsider under 
www.nsg.no. 

Hva skjer med det eksisterende nettstedet? 
Alt innhold fra det eksisterende nettstedet vil bli kopiert over til de nye nettsidene. Denne 
kopieringen vil bli gjort 30.11.2020.  

Deretter må alle artikler og kategorier gås igjennom og publiseres på nytt – slik at de er 
tilpasset de nye malene. Dette vil bli gjort av administrasjonen i NSG. 

Kommentarer og spørsmål til saken: 
 
Disse hadde ordet: Pål S. Kjorstad, Knut Evensen, Kåre Blålid og Marit Langeland 
 

• Hva skjer med de gamle nettsidene? Flere lag har brukt nettsidene som arkiv 

for viktig dokumentasjon. Veldig viktig at dette ikke blir borte! 

o Svar: Alt innhold fra de gamle nettsidene blir kopiert over til de nye 

sidene. Denne kopieringen blir gjort 30.11.2020. Innhold som 

http://www.nsg.no/
http://www.nsg.no/
http://www.nsg.no/
http://www.nsg.no/
http://www.nsg.no/
http://www.nsg.no/
http://www.nsg.no/
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publiseres etter 30.11.2020 vil ikke blir med videre til de nye 

nettsidene. 

• All informasjon bør samles på fylkeslagssidene: Lokallagene bør publisere rett 

på fylkeslagssidene. 

• Viktig at nettsidene går i hop med Min Side (medlemssystemet).  

o Svar: Integrasjoner mot Min Side og medlemssystemet kommer i en 

fase 2 av web-prosjektet. Dette kan ikke gjøres før vi har fått 

oppgradert medlemssystemet. 

Sak 8 Markedssituasjonen for småfeprodukter 

 
Saksbehandler: Styreleder Kjell Erik Berntsen, Markedsrådet og generalsekretær Lars 

Erik Wallin 
 
Saksutredning: 
Sau/lam: 
Etter flere år med underdekning av sau- og lammekjøtt snudde situasjonen til overskudd fra 
2015. Dette økte på de neste årene til en produksjonstopp i 2017 på 27.359 tonn.  
 
I 2019 var produksjonen redusert ned til 24.005 tonn, altså en reduksjon på nesten 12 %. 
Spesielt har det de siste årene vært stort fokus på store overskudd av sau. Året 2020 startet 
med 26 tonn sauekjøtt og 2.891 tonn lammekjøtt på reguleringslager. 
 
Per uke 46 i år er det tomt for sau og 1.805 tonn lammekjøtt på reguleringslager. Dette er 
458 tonn sauekjøtt og 766 tonn lammekjøtt mindre enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. 
 
Produksjonen så langt i år har vært på 104 % sau og 100 % lam i forhold til i fjor. Det har 
vært underskudd av kjøtt fra sau i markedet i hele år, mens det til nå er solgt 12 % mer 
lammekjøtt enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. 
 
Markedsregulator Nortura Totalmarked sine prognoser fra november 2020 tilsier en 
markedsbalanse i år på -850 tonn lammekjøtt (inkl. 230 tonn import) og en balanse på 
sauekjøtt. For 2021 prognoseres det en overproduksjon på 500 tonn lammekjøtt (inkl. 806 
tonn import) og markedsbalanse sauekjøtt.  
 
Kje: 
Det har over noen år (spesielt siden 2014) vært en økning i produksjonen av kjekjøtt, med 
en topp i 2018 på 140 tonn fordelt på 17.979 slakt fra 556 produsenter. Gjennomsnittlig 
slaktevekt 7,8 kg. 
 
Pr. uke 46 i 2020 er det produsert 126 tonn fordelt på 16.426 slakt fra 522 produsenter. 
Gjennomsnittlig slaktevekt 7,7 kg. 

Salget av kje har gått bedre i 2020 enn i 2019, men det er en del på lager. I følge Nortura 
går av kjekjøttet til industrisalg, men det er også en grei ordning med kje som nisjesalg 
tilbake til produsent. Dette siste utgjør ca. 1/3 av salget. 

Nortura har hvert år avtaleslakting og kampanje på nyåret. Dette legges det også opp til i 
2021, med slakting på anleggene i Sandeid, Førde, Gol og Malvik. Kampanjer blir da hos 
Meny, Mega og Spar, som har ferskvaredisker. 



 

Protokoll representantskapsmøte 25.11.2020 ______(RS) ______(SB) ______(AS)       Side 10 av 19
  

Det vil framover bli satset mer på tilrettelegging for salg til dagligvarekunder. 

Det største problemet med kjekjøttproduksjonen er å få økonomi i dette. Avregningsprisen er 
for lav, og selv om det i avtaleproduksjonen betales kr 30 mer per kg blir det lite i 
dekningsbidrag for produsenten. 

Geitemelk: 
Det er stadig overproduksjon på geitemelk. Selv om salget av ost går bedre i disse 
koronatider, blir dette spist opp av svikt i eksport. 

TINE varslet nylig at det ikke ser ut til vesentlig bedring i situasjonen for dette i 2021. 

 
Styreleder Kjell Erik innledet ved å orientere om markedssituasjonen for sau, lam 
og geitemelk: 

Det meldes om økt salg etter at fårikålsesongen er over, uten at det har gått utover 
hverdagslammet.  

Nortura prognoserte en stor overdekning i løpet av 2020: Over 4000 tonn lam på lager. Vi 
skal være takknemlige for at situasjonen ikke ble slik. Men - like overdramatiske prognoser, 
hvor de bommer med over 2000 tonn, skader vår mulighet til å ta ut mer i markedet i 
sammenheng med jordbruksforhandlingene. Vi må begynne å kreve så riktige prognoser som 
mulig. 

Vi har også «importspøkelset» som truer dersom vi får underdekning. Håper vi klarer å ha 
nok lam på lager frem til ny sesong, slik at det ikke åpnes for import. 

Dobbelt mottaksplikt: Regjeringen kom frem med et forslag om dobbel mottaksplikt – et 
system som ville svekket markedsregulator sin rolle. Heldigvis endte regjeringen opp med å 
skrote dette forslaget – dette er vi glad for. 

Omsetningsavgiften for sau: Mange har stusset på at vi har påfallende høy 
omsetningsavgift på sau. Det er underdekning – samtidig er det ingenting på fryselager. 
Styreleder har gjort litt research her, og Nortura Totalmarked ser på sau og lam som to 
forskjellige produkt. Det er litt sammenhengende marked, men forskjellige bruksområder. 

Geit: Styreleder forteller at han har fått en del henvendelser fra geitebønder, og at han har 
hatt samtaler med Marit Haugen, styreleder i TINE. Det ligger an til overproduksjon av 
geitemelk også i 2021. TINE har sendt signaler om geiteost-produkter som er på vei ut av 
produksjon. Dette skaper reaksjoner. Her sier TINE det samme som Nortura: De skal 
redusere produktutvalget, og spisse produktene mer. Salget av G35 har økt under 
pandemien, og denne inneholder noe geitemelk (15-17% geit). Her bør det være rom for å 
øke andelen geitemelk. TINE er redd for forbrukerens reaksjon dersom det blir økt 
geiteandel på G35. Samtidig meldes det om at det er underskudd av kumelk, så det burde 
være muligheter her. 

TINE satser også hardt på eksport av spesialoster. De har 30 000 butikker i USA hvor TINE 
er inne med sine produkter, og her har de fått solgt inn noen geitoster. Korona har til dels 
stukket kjepper i hjulene for denne eksporten. 

Til slutt understrekte styreleder viktigheten av framsnakking av den gode kvaliteten på 
geitemelka.  

 
Videre kommenterte generalsekretær Lars Erik Wallin: 

Kje: Kjeproduksjon har vært stigende en stund, men har gått litt tilbake de siste årene. Det 
har vært bedre salg i 2020 enn 2019. 1/3 av salget går til nisjesalg (produsent tar tilbake det 
som er slaktet).  
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I tiden fremover skal NSG jobbe med innspill jordbruksforhandlingene. Vi ønsker fortsatt å få 
opp tilskuddet til kjeslakt. Dette har vi spilt inn til jordbruksforhandlingene i flere år. 
Slaktetilskuddet bør økes til kr 500. Samtidig kan vektgrensa økes fra 3,5 kg i dag til 5 kg, 
noe Nortura også ønsker. Gjennomsnittlig slaktevekt ligger på 7,7 – 7,8 kg. 

NSG skal i møte med Nortura den kommende uken for å diskutere jordbruksforhandlingene, 
hvor dette er en av temaene som vil bli tatt opp. 

Voksen sau: Det er tomt for sau på reguleringslager. Nortura har mulighet for eksport 
gjennom selskapet Noridane Foods AS, og denne avtalen har vært et viktig bidrag for å få 
vekk lageroverskuddet på sau. Dette er viktig å merke seg. 

Markedsrådet v/Marthe Land Ree orienterte om framdriften på rådets arbeid: 

Markedsrådet jobber frem mot styremøtet 03.12.2020. Rådet vil legge frem prioriteringer ut 
ifra den arbeidsplanen de har presentert tidligere. Ting som må drøftes er ressursbruk, 
kostnader og muligheter for samarbeid. Det krever ressurser å få til en del av det 
Markedsrådet har satt opp på arbeidsplanen. Team Ung er foreslått som en mulig 
samarbeidspartner for Markedsrådet. 

 

Oppsummering fra diskusjon 
 
Disse hadde ordet: Sven Reiersen, Jo Risløv, Marthe Lang-Ree, Kjell Åge Torsen, Per-Joar 
Os Nesthun, Kjell Erik Berntsen og Lars Erik Wallin 

Kommentarer og spørsmål til saken: 
• Godt å høre at markedet «smiler» igjen – dette har vært et jo-jo marked. Tror ikke at 

det vi har på lager er nok til å holde til neste sesong. 

• Vi er svært sårbare for tiltak og markedsføring fra kjedene. Her har vi tapt 

markedsandeler til fordel for andre kjøttslag, med en nedgang på fra 5 til 4 kg 

lammekjøtt/innbygger. Det er en 20 % reduksjon! Vi må ta tilbake denne 

markedsandelen. For den enkelte forbruker er det ikke snakk om mye penger om 

man går fra 4 til 5 kg per år. Vi bør være offensive ift. vår andel av kjøttmarkedet. 

Må få opp prisen, særlig på sau, men også lam. 

• NSG og Markedsrådet bør få oppdaterte tall på hvor mange sau som skal lamme til 

våren. Her kan vi se til produksjonssøknadene for å få oversikt over produksjonen det 

kommende året. 

• Geit og kjeslakt: NSG bør jobbe for en økning i slaktetilskuddet. Det har vært en 

reduksjon i kilopris på kr 15,- for samme klasse (30,- kr i 2020). Håper dette er 

finansiert fra kjedene sin side, og ikke de som leverer i andre uker av året. 

• Prognoser for 2020: Det var svært vanskelig å beregne prognosene for 2020, med 

både pandemi og stengte grenser. Tror at innvandrere spiser mye sau, lam og kje – 

og antar at de stengte grensene gjorde et utslag på dette. 

o Svar fra generalsekretær: Prognoser er aldri lett. I et møte med Nortura 

og kjøttbransjen ble vi fortalt at det ikke hadde noen betydning om grensene 

var stengt, fordi sviktet av salg til restaurantbransjen var mye større enn 

gevinsten fra grensehandel. Halal-slakt går derimot veldig bra nå, noe som 

tyder på at grensehandelen ikke har vært ubetydelig. 

o Svar fra styreleder: Pandemien har sikkert bidratt til å forstyrre 

nøyaktigheten i prognosene, men den bommen vi ser i 2020 er ikke unik. 
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Viser til 2015, hvor Norturas prognoser bommet grovt. Det er ikke enkelt å 

beregne prognoser, men det har stor betydning for arbeidet vårt. Dersom 

Nortura prognoserer med overskudd vil dette bli brukt som argument i møte 

med faglagene. 

• Stiller spørsmål ved at styreleder og generalsekretær innleder denne saken når vi har 

et markedsråd? 

• Det er en kjensgjerning at det er kjøttmakta som rår, og dette blir styrt fra høyere 

hold – ikke nødvendigvis bare butikkjedene. De andre kjøttslagene har klart å få bukt 

med overproduksjon – lageret av gris blir redusert kraftig. Tror at det at det er blitt 

slaktet flere sauer i år vil komme oss til gode. 

• Inntrykket fra Rogaland er at det er flere som har slaktet ut og sluttet med sau. De 

begrunner dette med at det ikke er økonomisk forsvarlig å drive lenger. 

o Oppland ser den samme trenden som Rogaland, og dette vekker bekymring. 

• Næringa bør gå i seg selv: Er det så lurt at vi holder på med nisjeproduksjon? 

Matvarekjedene kjører sine egne merkevarer (EMV), og dette presser ned 

hovedprisen. Innen småfenæringa er det mange slike EMV-produkter – mer enn det 

er på storfe og gris. Dette bidrar til å ta fra totaltmarkedet som markedsregulator 

Nortura styrer. Egenproduksjon er greit for de som får det til. 

Sak 9 Oppnevning av sentrale råd fra 1. januar 2021 

 
Saksbehandler:  Styreleder Kjell Erik Berntsen 
 
Saksutredning: 
Alle sentrale råd i Norsk Sau og Geit skal oppnevnes for ny periode fra 1. januar 2021.  

Funksjonstiden fra nyoppnevningen er 1 år. 

Styret i Norsk Sau og Geit vil foreta oppnevningen i møte 3. desember 2020. 

Fylkeslagene er bedt om å fremme forslag på kandidater til de respektive rådene.  

Fylkeslagene bes både om å fremme egne kandidater til alle rådene og samarbeide om 
regionrepresentanter til Avlsrådet for sau og Gjeterhundrådet. 

Frist for å sende inn forslag på kandidater er innen torsdag 26. november 2020! 

Sak 10 Jordbruksforhandlingene 2021 

 
Saksbehandler:  Styreleder Kjell Erik Berntsen og generalsekretær Lars Erik  

Wallin 
 
Saksutredning: 
Norsk Sau og Geit legger hvert år ned et forholdsvis omfattende arbeid i en 
organisasjonsmessig behandling og forberedelse av våre innspill til avtalepartene. 

I 2020 ble det en forenklet Jordbruksavtale på grunn av koronapandemien. 

Forhåpentligvis vil det bli mer normalisert i 2021. 

Styret vil ha en første drøfting på de kommende forhandlingene i sitt møte 3. desember. Et 
første utkast til innspill fra NSG i 2021 vil bli behandlet i styremøte 9. og 10. februar 2021.  
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Endelig uttalelse fra NSG til avtalepartene må være ferdigbehandlet av styret i utgangen av 
februar.  

Før styret i NSG sluttbehandler innspillet til jordbruksforhandlingene vil vi også gjerne ha 
signaler fra fylkeslagene!  

Vi ber om å få innspill fra fylkene fortløpende. Endelig innspill fra fylkeslagene må vi ha 
senest torsdag 18. februar 2021! 

Styreleder Kjell Erik Berntsen orienterte kort: Forventningene til årets 
jordbruksforhandlinger er skyhøye. Beitetilskudd til utmark er noe NSG vil legge vekt på. 
Første møte er 1. desember med Nortura, skal også ha møter med KLF. 
 
Styreleder oppfordrer til å komme med innspill til jordbruksforhandlingene før fristen. 
 
Det vil bli sendt ut informasjon til fylkeslagene i desember, som fylkeslagene kan bruke som 
utgangspunkt for innspillene. 

Sak 11 Årsmøter i fylkes- og lokallag 2021 

 
Saksbehandler:  Generalsekretær Lars Erik Wallin 
 
Saksutredning: 
Slik situasjonen er i dag tyder det meste på at avvikling av fysiske møter vil bli vanskelig 
også utover vinteren. Dette er årsmøtetid også i vår organisasjon. 
 
For de aller fleste lokallagene vil det nok la seg gjøre å gjennomføre årsmøtene i henhold til 
gjeldende retningslinjer fra myndighetene. 
 
Dette kan imidlertid bli mer problematisk for fylkeslagene og møteavviklingen må 
gjennomføres digitalt, med de utfordringene dette gir. 
 
Hva tenker organisasjonen om dette? 
 

Oppsummering fra diskusjon 
 
Disse hadde ordet: Kåre Blålid, Lars Bjarne Linneflaatten, Per-Joas Os Nesthun, Gerd 
Kristin Jorde, Knut Evensen, Kjell Åge Torsen, Kåre Blålid, Kjell Erik Berntsen, Urda Blichfeldt, 
Lars Erik Wallin 

Kommentarer og spørsmål til saken: 
• Fylkeslaget har allerede fått spørsmål fra lokallagene vedr. gjennomføring av 

årsmøter. I dag er det en begrensning på 20 personer (på offentlig sted). Mange 
lokallag har langt flere enn 20 medlemmer. Hvordan skal vi håndtere dette? 
Svar fra generalsekretær: Digitale årsmøter over Teams for lokallagene bør 
vurderes. Det er også mulig å samle folk i mindre grupper (kohorter). 

• Forslag om å utsette årsmøtet, slik Bondelaget gjorde i 2020. De kan fortsatt levere 
årsmelding og årsrapport, men utsette årsmøtet. 

• Hedmark og Oppland har planlagt felles årsmøte. Spent på hvordan det blir å 
gjennomføre skriftlig valg over Teams. Hedmark har lokallag som bruker å være 50-
60 deltagere på årsmøtet – usikker på hvordan de skal løse det med valg og 
avstemninger. 
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• Årsmøtet til Røde Kors ble trukket frem som eksempel, med over 350 deltagere: 
Møtet ble kjørt over Zoom, og de brukte Votar som verktøy for avstemninger. 

• Bekymret for gjennomføring av lokallagsmøter i Oppland: Det er mange eldre 
medlemmer, og man er skeptisk til om dette vil kunne gjennomføres. Vurderer å 
avlyse det fysiske fylkesårsmøtet. 

• Rogaland sender ut informasjon til sine lokallag hvor de spør om hvordan de tenker å 
avholde sine lokale årsmøter. Rogaland Sau og Geit sitt årsmøte blir opptil 80 
personer – hva skjer hvis Norge blir helt lukket? Går det an å utsette valget til mai 
f.eks.? 

• Ber NSG sentralt om å undersøke dette mtp. lagslovene. Januar kommer fort, og det 
haster å finne en løsning på dette. 

o Svar fra styreleder: Styret og administrasjonen skal se nærmere på dette, og 
sende ut informasjon til fylkeslagene så snart vi har dette klart. 

Sak 12 Årsmøtet i NSG 10. og 11. mars 2021 

 
Saksbehandler:  Ordfører Ragnhild Sæle og generalsekretær Lars Erik Wallin 
 
Saksutredning: 
Årsmøtet i Norsk Sau og Geit 2021 er berammet til 10. og 11. mars. 
I tillegg planlegges det et fagmøte om markedssituasjonen på småfeprodukter på 
ettermiddag/kveld 9. mars. 
 
Gjennomføringen av møtene vil selvfølgelig avhenge av utviklingen videre i den pågående 
koronapandemien. 
 

Minner om lovfestede frister for å sende inn saker til årsmøtet i Norsk Sau og Geit: 

NSGs lagslover § 8 Årsmøte sier bl.a.: 

«Rett til å reise saker for årsmøtet har styret i NSG, representantskapet og fylkeslaga. Saker 
frå lokallaga må ha tilråding gjennom fylkeslag. 

Saker som skal handsamast av årsmøtet må vere kome styret i hende innan 8 veker (dvs. 
10. januar 2021) før årsmøtet.»  

NSGs lagslover § 27 Lovendring sier bl.a.: 

«Framlegg til lovendring må vere innsendt frå fylkeslaget seinast 3 månader (dvs. 10. 
desember 2020) før årsmøtet.»  

 

Ordfører understrekte at organisasjonen bør ha en alternativ plan dersom vi ikke kan ha et 
fysisk årsmøte. 
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Sak 13 Teamsmøter for sentralt tillitsvalgte i 2021 

 
Saksbehandler:  Ordfører Ragnhild Sæle 
 
Saksutredning: 
God kommunikasjon i organisasjonen er svært viktig. 

Siden korona-nedstengningen i mars 2020 har møtevirksomheten i stor grad foregått digitalt 
på Teams. Dette kan selvfølgelig ikke fullt ut erstatte fysiske møter, men er et svært godt 
hjelpemiddel. 

Siden NSGs årsmøte i mars er det i 2020 avholdt 4 representantskapsmøter på Teams. 

Det er behov for å legge en plan for digitale møter i 2021. 

Ragnhild: Viktig og nyttig at fylkeslederne har så hyppig kontakt. Hvordan skal vi rigge oss i 
2021? 

Er det rett å kalle det rep.skapsmøte? Burde vi kalt det noe annet? Kanskje «møte for 
sentralt tillitsvalgte»? 

Hvordan skal vi ha møter videre fremover? Hvem skal kalle inn og være ansvarlig? Hvor ofte 
ønsker vi å ha møter? 

 

Oppsummering fra diskusjon 
 
Disse hadde ordet: Lars Bjarne Linneflaatten, Jan Ottar Østring, Kåre Blålid, Reidar 
Kallestad, Kjell Åge Torsen, Kjell Erik Berntsen, Per-Joar Os Nesthun, Jo Risløv, Bjørn Tore 
Søfting, Marit Langeland, Audun Seilen, Ronald Slemmen 
 

Kommentarer og spørsmål til saken: 
• Det er ikke så viktig hva disse møtene kalles, men det er en viktig arena. Hvor hyppig 

møtene skal avholdes bør bestemmes av styret og administrasjonen. 

o Svar fra ordfører: Rep.skapet står over styret. Ber om et signal fra 

rep.skapet på ønsker for disse møtene fremover. 

• Synes møtene har vært kjempenyttige, informative og gode – særlig i pandemien. 

Kostnadseffektivt å gjennomføre det over Teams. Er ikke så opptatt av hva møtene 

blir kalt, men synes det er ryddig at NSG sentralt kaller inn til møtene, og at ordfører 

har møteledelsen. 

• Dette er vært nyttige og informative møter - aldri vært så oppdatert på hva som skjer 

i organisasjonen som nå. 

• Planlegging, innkalling og møteledelse: Det bør være de samme personene som 

styrer møtene, det gir en bedre flyt. Det bør ikke gå på rundgang. 

• Det er greit å kalle det representantskapsmøter. Forslag om å ha ca. 4 møter i året. 

• Likegyldig til navn på møtene, men det bør videreføres til 2021. 

o Svar fra styreleder: Navn på møtene er ikke likegyldig formelt sett. Et 

representantskapsmøte er mer formelt, og kommer innunder vedtektene våre. 

«Ledersamling» vil være et bedre navn når vi skal ha slike møter. Har sett til 

Bondelaget og hvordan de løser dette, og de har «ledersamlinger». 

Administrasjonen kaller inn til møtet, etter innspill fra fylkeslagsledere, eller 

styret og ordfører. Det er naturlig at det er ordfører eller varaordfører som 
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leder disse møtene formelt. Hvor ofte vi skal ha disse ledermøtene bør være 

opp til Representantskapet. 

• Ordfører i NSG bør ha møteledelsen. Kan gjerne kalles representantskapsmøter. 

• Teams-møtene erstatter ikke fysiske møter, men det fungerer greit. Ser det som en 

fordel å kunne bruke Teams for å ta kortere, men hyppigere møter. 

• Dersom vi kaller det noe annet enn et representantskapsmøte, vil vi ikke ha 

anledning til å sende klare signal til styret om hva de skal gjøre. 

• Godt fornøyd med denne arenaen. Det er en vanskelig avgjørelse om det skal være 

representantskapsmøte eller ikke. Dette bør være hjemlet i vedtektene. Foreslår at vi 

fortsetter med representantskapskapsmøter for en periode fremover, og tenker oss 

godt om hvilken for dette eventuelt skal ha i fremtiden. 

• Viktig å fortsatt ta med direktevalgte representanter (geit og gjeterhund) dersom vi 

skal endre på formen. 

• Møtene har gjort det mye enklere for fylkeslederne å ta med seg informasjon videre 

ned i lokallagsleddet. 

Ordfører spurte Representantskapet om det var ønske om et nytt møte før årsmøtet i NSG. 
Det gjennomført en håndsopprekning, og flertallet ønsket dette. Ordfører foreslo å legge 
møtet til første halvdel av februar, og at det fortsatt blir kalt representantskapsmøte. Hun 
understrekte at dette møtet ikke skal erstatte det fysiske representantskapsmøtet om 
høsten, men kommer i tillegg. 

Sak 14 Hundeskader på småfê 

Saksbehandler: Beite-/utmarksrådgiver Per Fossheim og nestleder Pål Skoe Kjorstad 

Saksutredning: 
I representantskapsmøtet 21. oktober ble det vist fram en demoversjon av 
spørreundersøkelsen vedr. hundeskader.  

Denne ble lansert på web i midten av november. Det ble sendt ut orientering til fylkeslagene 
om dette og det har vært avholdt et orienteringsmøte for fylkesvise ressurspersoner på 
Teams. 

Så langt er det mottatt 122 svar, så responsen har vært svært god. 

Per: Veldig god respons.                                                                                                    
Erfaringer: Blir grunnlaget for prioriteringer fremover. Målet er å lage landstall som vi kan 
bryte ned på landsdeler, politidistrikt osv. Ikke ute etter enkelthendelser, men ønsker å se de 
store trekkene. 

Intervju i Nationen – hensikten er å gjøre Landbruks- og matdepartementet klar over at NSG 
sitter på viktig informasjon. NSG har eierskap, full anonymitet. 

Forslag til forbedringer blir tatt med videre til en eventuell revisjon av spørreundersøkelsen. 

Sak 15 Orientering fra Valgnemnda 

Saksbehandler: Valgnemndas leder Torhild F. Sisjord 

Saksutredning: 
Valgnemndas leder orienterer om arbeidet så langt og framdrift fram mot årsmøtet i mars 
2021. 
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Takker alle som har kommet med tanker og innspill til kandidater. Mange fylker ønsker 
gjenvalg, samtidig som de ønsker rullering. Mer synlig, mer framoverlent. 

Utfordrer dere til å snu alle steiner – vi må alltid være på jakt etter den neste tillitsvalgte i 
organisasjonene. Alle tillitsvalgte har fått en e-post 20. oktober, med svarfrist 8. november, 
om de fortsatt ønsker å stille seg til disposisjon. Der har vi noen som ønsker å trekke seg: 

Alle på vara-lista mangler og spesielt geite-folk.  

Planlagt å ta en runde med intervjuer over teams, første runde 30. november. Arbeider 
under litt uvante forhold, men innstillingen vil være klar senest 4 uker før årsmøtet. 

Disse hadde ordet: Bjørn Tore Søfting og Jo Risløv 

 
Oppsummering fra diskusjon 
 
Disse hadde ordet: Bjørn Tore Søfting, Jo Risløv 
 

Kommentarer og spørsmål til saken: 
• Får valgnemnda innspill fra alle fylkeslagene? 

o Svar fra leder av valgnemnda: Mange har svart, per i dag er det 3 

fylkeslag som ikke har gitt tilbakemelding. 

• Er det mange direktevalgte geiterepresentanter som har trukket seg? 

o Svar fra leder av valgnemnda: Én direktevalgt geiterepresentant og vara 

har trukket seg.  

 

Sak 16 Åpen post 

 
Disse hadde ordet: Knut Johan Hvistendahl, Lars Bjarne Linneflaatten, Anne Kari Leiråmo 
Snefjellå, Kjell Erik Berntsen, Torill Undheim, Lars Erik Wallin, Jo Risløv, Kåre Blålid, Knut 
Evensen 
 

• Jordbruksforhandlingene: Etterspør mer informasjon om hvordan vi tenker å 
gjøre jordbruksforhandlingene. Styret bør diskutere dette, og få ut informasjon til 
lokallagene – slik at det blir litt debatt. Ønsker at NSG skal bli tøffere overfor 
faglagene. 

o Svar fra ordfører: Det blir sendt ut et skriv til lokallagene om dette. 

• Mentor-ordning: I representantskapsmøtet i 2019 ble det diskutert å utvikle en 
mentor-ordning. Har dette blitt jobbet med? 

o Svar fra styreleder: Styret har en organisasjonsgruppe, hvor Anne Kari 
Leiråmo Snefjellå er leder. Dette arbeidet har blitt satt til 
organisasjonsgruppa. 

o Svar fra Anne Kari L. Snefjellå: Positivt at dette blir etterspurt. 
Organisasjonsgruppa har ikke sett nærmere på fadderordningen. Det er en av 
tingene som skal jobbes med fra styremøtet i desember og fremover. 
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o Kommentar fra Torill Undheim: Når vi nå har så mange fellesmøter – er 
det fortsatt behov for en fadderordning? Vi har mange flere møtepunkt enn 
da dette forslaget ble fremmet. 

▪ Fadderordning for ferske fylkesledere: Det er ikke så enkelt å bli leder. 
Samholdet mellom fylkeslagene og sentralleddet bør bli bedre. 

• Fordeling av medlemskontingent: Et forslag som ble fremmet på 
representantskapsmøtet 2019 var å bare refundere deler av kontingenten, og at 
lokallagene kan søke om støtte fra fylkeslagene. Målet med dette var å stimulere til 
aktivitet i lokallagene. Har dette vært oppe til diskusjon i styret? 

o Svar fra generalsekretær: Dette krever en vedtaksendring, som må 
vurderes i forbindelse med forberedelsene til lovendringer i årsmøtet 2021. 

o Eksempel fra Sogn og Fjordane hvor fylkeslaget har avsatt noe midler som 
lokallagene kan søke på. Det har ikke kommet så mange søknader, og det er 
lite aktivitet i lokallagene. Fylkesstyret må ha en politikk med tydelige 
retningslinjer.  

• Det er viktig at innspillene fra Representantskapet 2019 blir fulgt opp. På 
representantskapsmøtet var mange positive til at styret fordelte fylkene seg imellom i 
en fadderordning. 

o Svar fra styreleder: Organisasjonsgruppa har disse sakene på agendaen, 
ingenting er glemt. Styret kan presentere mer om dette på neste møte i 
februar. 

• Se til Bondelaget for inspirasjon: Aktive lokallag kan søke om midler. Økonomien i 
lokallaget skaper begrensninger for aktiviteten, og det bør være mulig å søke om 
midler. 

 

Avslutning 
Ordfører Ragnhild Sæle takket for et godt og konstruktivt møte og minnet om at det vil bli et 
nytt representantskapsmøte om et par måneder. 

 
25.11.2020 

X
Ragnhild Sæle

 

X
Stein Bentstuen
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X
Audun Seilen

 


