Rogaland Sau og Geit

ÅRSMØTE ROGALAND SAU OG GEIT 13. FEBRUAR 21
Teams
Lørdag 13. februar
Pålogging frå 9.15
Møtestart 9.30
Møteleder: Hanne Elise Lindal
Teknisk ansvarlig: Håvard Helgeland
Praktisk informasjon ved møteleder Hanne Elise Lindal
Møteleder ønsket velkommen og informerte om teknisk gjennomføring av møte.
Opprop
Opprop ved møteleder Hanne Elise Lindal. Forsand, Halsnøy, Skåre og Vikedal og
Imsland og var ikke pålogget møte. Det var 44 stemmeberettigede medlemmer
pålogget møtet.
Valg av to personer til å underskrive møtebok
Svend-Georg Apeland, Bjerkreim.
Stian Espedal, Sandnes.
Innledning med leder i RSG – Kjell Åge Torsen.
Kjell Åge Torsen innledet med å si noe om utfordringene med organisasjonsarbeidet
under Covid-19 pandemien og påvirkningen denne har hatt for aktiviteten i laget.
Mye av møtevirksomheten har foregått på Teams, blant annet
representantskapsmøter og møter med NSG.
Smittevernskurset har blitt satt på vent på grunn av pandemien. Planen er å
gjennomføre dette i fra høsten og fram til tidlig på våren neste år.
2020 var et godt beiteår med mye bra kvalitet på lamma. Dessverre har prisen vært
lav, spesielt på sau. Heldigvis ser markedssituasjonen lysere ut framover.
Pr 1.1.2021 var det tomt for sau og 18081 tonn lam på lager. Det er nå 343 tonn lam
igjen på lager nå, og dette er bekreftet solgt. Dette betyr i praksis at det er tomt på
lager. Det åpnes nå for import, men kun for en uke om gangen.
Med endret markedssituasjon bør prisen til bonden økes. For å oppnå dette er det
viktig å levere god kvalitet til rett tid.
Verdensmarkedet for ull er for øyeblikket dårlig. Det innebærer at Norilia bare
utbetaler lokallagene for inn transportering av ull fra de klassene som er berettiget
tilskudd.
Det er rom for å reforhandle dette om markedssituasjonen endrer seg.
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Årets kåring var utfordrende og tidskrevende på grunn av pandemien, men gikk etter
forholdene bra.
I 2020 opplevde vi at ulven dukket opp i fylket. Heldigvis fikk vi raskt
fellingstillatelse og ulven ble felt. RSG vil rette en stor takk til alle som var involvert
i denne prosessen.
Kommentar:
-Geir Risa, Time: Vil på vegne av skadefellingslaget takke for at det ble tatt opp arbeidet som har blitt
gjort av skadefellingslaget. Det blir satt pris på.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Årsmeldingen 2020
Hallvard Veen gikk gjennom årsmeldingen.
Kommentar til årsmeldingen
Ottar Endresen, Egensund kommenterte tidsbruken ved å lese opp annonsene i
årsmeldingen og lurte på om dette var nødvendig tidsbruk.
RSG: Dette blir gjort for å tilfredsstille annonsørene.
Kåringsansvarlig v/Eirik Gilje
Årets kåring var utfordrende med tanke på ekstra smittevernstiltak og utstyr. Det ble
avholdt 7 kåringssjå og 11 gardskåringer i 2020.
Alt gikk ikke helt på skinner, men ut ifra forutsetningene ble dette forsøkt løst på
best mulig måte.
Avl, Per Johan Lyse
Året har vært spesielt og utfordrende, også inne avlsarbeidet. 2020 har likevel vært et
merkeår med innføringen av Genomisk Seleksjon. Genprøve tas av lammet og
analyseres i utlandet. GS gir blant annet svar på mutasjoner som gult fett og dobbelt
finne-gen.
Genomisk Seleksjon gir sikrere O-indeks, også på egenskaper som er vanskelige å
måle blant annet på grunn av lav arvbarhet.
GS fører til sikrere indeks på de unge dyra. Dette vil også komme bruksegenskapene
til gode ved mindre svingninger i avlsverdien.
Svarene på årets genprøver kom litt seint, blant annet på grunn av Covid-19
situasjonen. I 2021 vil en forvente at en får tatt og sendt genprøvene tidligere, slik at
en har prøvene klare til kåringssesongen.
Mattilsynet har kommet med nye krav når værlam i fra ringene skal slaktes. Lamma
skal nå slaktes i produsentens navn, og midlene føres tilbake til ringen i etterkant.
Blichfeldt jobber med et infoskriv om dette til ringene.
Avlsrådet håper på et fysisk møte i Mai, eventuelt på Teams.
Lyse uttrykte behov for å ha et møte nå da det har vært lite møter i 2020 samtidig
som det skjer mye på avlsfronten for tiden.
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Kommentarer og spørsmål i forhold til avl
Stian Espedal, Sandnes: Har fått spørsmål i fra produsent om det gjøres noe i
avlsarbeidet i forhold til 4 spener?
Emilie Moi Eikje, Bokn: Har det vært/er det fokus på klauvhelse i avlsarbeidet?
Opplever at dårlig klauvhelse går igjen.
Jon Egil Østerhus: Kommentar til kåring av hvit Spæl. Opplever at det ikke er
samsvar mellom poeng på kåring og klassifisering på ullstasjonen.
Even Jacobsen, Ølen: Reagerer på seminkatalogen på farga spæl. Dyr med hvite
foreldre tas inn på seminstasjonen som farga spæl. Er disse farga? Ønsker ellers
fargevariasjon.
Geir Risa, Time: Spørsmål angående videre arbeid for kjøttsau. Arbeidet med
kjøttsau i NSG er nå avsluttet. Ønsker å høre hvordan dette arbeidet har gått.
Er kjøttsauen blitt god nok?
Siv Meling, Rennesøy og Mosterøy: lurer på om det gjennom genomisk seleksjon er
tenkt å se på mottakelighet i forhold til Scrapie?
Avlsarbeid på antall spener krever at dette blir registret i sauekontrollen. Dersom en
gjennom genomisk seleksjon finner genet som styrer dette, vil det blir mulig å ta tak
i dette i avlsarbeidet.
Klauvhelse har det ikke vært fokus på i avlsarbeidet til nå utover poeng ved kåring,
og dom når de kommer til seminstasnonen. Det er pr i dag ikke delindeks på dette.
Det er kommet innspill på dette inn til avlsutvalget og vi må løfte dette opp i
systemet og ta det med videre.
Krevende med kåring av spelsau. Ulla er vanskelig å dømme. Det er ønske om å ha
ekstra fokus på dette på dommersamling.
Når det kommet til farge på spelsauen er det delte meninger på om det er en eller to
raser, men begge er spel. Det blir litt opp til raselaga å definere hvilke kriterier de
ønsker. Det er avlet mer spesifikt og målrettet på hvit spel, noe som gir er høyere
indekser. Om en ønsker å høyne indeksen på de farga dyra, blander en gjerne inn
hvit spel. Det er fargen på lammet som avgjør rasekoden.
Det var avstemning i forhold om en skulle avslutte arbeidet med kjøttsau, da
klassene er blitt så gode at det var lite å hente på dette arbeidet. Nå er kjøttfylden litt
på vei nedover, noe som har økonomisk betydning for bonden.
NSG er delt på dette området, men det tas inn værer på seminstasjonen som er gode
på kjøttfylde. En kan dermed selv velge å fokusere på dette på besetningsnivå.
Skal ta med muligheten for å benytte Genomisk seleksjon for å se på mottakelighet
på Scrapie. I dag er dette ikke med i indeksberegningen men det testes for dette ved
import av sær og embryo.
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Geit, ved Hallvard Veen
Hallvard orienterte om at det arbeides med kvaliteten på geitemelk og med å fremme
meieriprodukter i fra geitemelk.
Det jobbes aktivt på avlsfronten og testes gener også på Geit.
Godkjenning årsmelding
Geir Risa, Time kommenterte at under lokallagsledere på side 37 er det en feil i
mailadressen hans. Den skal være gerisa@online.no.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med denne anmerkningen.
Regnskap ved Arne Berge.
Arne gikk gjennom regnskap og budsjett. Diverse inntekter inneholder også
refunderte flybilletter inntekter i fra NM i saueklipping.
Kommentarer regnskap
Kjell Ove Rørheim, Sandeid: Blir rovdyrfondet brukt til noe til utbetaling til bonden
ved tap av dyr til rovdyr?
Rovdyrfondet brukes blant annet til å lønne det interkommunale skadefellingslaget. I
første omgang blir det brukt lokale krefter. Deretter kalles skadefellingslaget inn og
lønnes av disse midlene.
Sven Gil Westersjø: Medlemskontingenten er økt. Er det også en økning i utbetaling
til fylkeslag og lokallag?
Andelen som blir utbetalt til lokallag og fylkeslag har også økt etter at kontingenten
steg.
Godkjenning regnskap
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Budsjett ved Arne Berge
Arne gikk gjennom budsjettet.
Kommentarer budsjett
Torbjørn Normark, Suldal: Spørsmål å om støtten til smittevernkurset er tatt med i
budsjettet og hvor dette eventuelt er lagt inn.
Dette er ikke lagt inn enda da det ikke er brukt noe av disse midlene i forkant. Vi kan
få midler i fra fylkeskommunen raskt (ca 50%), men foreløpig må RSG vært til bank
for prosjektet.
Emile Moi Eikje, Bokn: Spørsmål om det er vurdert å gjøre årsmeldingen digital?
Dette krever oppdaterte mailadresser på alle medlemmene. Dette er pr dags dato ikke
på plass men dette er absolutt interessant med tanke på kostnadene med
årsmeldingen.
Kjell Åge Torsen kommenterte at dersom en skal gå over til å sende ut årsmeldingen
digitalt krever dette en vedtektsendring, men at RSG vil se på dette.
Terje Kringeland, Tysvær: Vil oppfordre lokallagene til å ut medlemslistene og
oppdatere informasjonen og sikre at denne er korrekt.
Geir Risa, Time: Kunne en spurt Jakt og Fiske foreninger om å være med å sponse.
RSG oppfordrer lokallaga til å undersøke dette lokalt, men kan undersøke dette på
fylkesnivå.
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Even Jacobsen, Ølen: Spørsmål om ikke annonseinntektene i fra årsmeldingen skal
dekke produksjon og porto?
Dette stemmer, og det balanserer rimelig bra.
Terje Kringeland, Tysvær: Uttalte at det er flott at det er skuddpremie på rev da
reven er en stor utfordring.
RSG jobber med å utarbeide et enklere skjema for registreringen. Vil også ta inn
etterslepet ved at noen lokallag søker støtte på rev skutt året før, og andre på
innværende år. Ved å ta inn dette etterslepet vil støtten til revepremien og
regnskapsåret samsvare.
Sven Gil Westersjø: Kommenterte at det var bra at budsjettet var oppe og synlig
under gjennomgangen. Dersom det skal komme et nytt skjema på rev er det ønskelig
at dette kommer fort da jakta er pågående.
Skjemaet er tenkt for å sikre at en får med alle nødvendige opplysninger, men skal
være enkelt.
Sven Gil Westersjø: Hvilken dokumentasjon kreves for å få utbetalt revepremier?
Det er vanlig at det kreves at det klippes labb eller klo for å sikre at det ikke utbetales
tilskudd to ganger på samme dyret. Hvem klipper revene varierer. Noen plasser er
det kommunen som kommunen som står for klippingen, andre plasser er det
lokallaget eller FK-butikken.
RSG krever lokallagets dokumentasjon. De kan eventuelt få dokumentasjon i fra
kommunen/de som står for klippingen etter avtale.
Godkjenning av budsjett.
Budsjettet ble godkjent.
Innkomne saker
Sør-Jæren Sau og Geit ved Cathrine Undheim hadde sendt inn en sak med spørsmål
om hvorfor det ikke er avsatt midler til sekretær i RSG og foreslår at det settes av
midler til dette.
Styret har behandlet saken og kommet fram til et forslag til vedtak:
Styret foreslår at det settes av 12000kr til styresekretær som kommer i tillegg til
honoraret som styremedlem. Dermed vil styresekretæren få et samlet honorar på
20000Kr
Forslaget i fra styret ble enstemmig vedtatt.
ORIENTERINGSSAKER
Forslag til handlingsplan ved Kjell Åge Torsen
Torsen gikk gjennom styrets forslag til handlingsplan. Denne sendes ut til lokallaga
mandag som da har 14 dager på seg til å komme med tilbakemelding på denne innen
1. mars.
Kommentarer til handlingsplanen
Emilie Moi Eikje, Bokn: Synes det ser bra ut, men det er et årstall som må rettes til
2022
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Emilie Medhus Jensen, Nedstrand: Hva kreves som medlemsbevis for å få rabatt på
apoteket?
Medlemskortet har fungert som medlemsbevis, men RSG sender oppdaterte
medlemslister til Apotek1.
Even Jacobsen, Ølen: Lokallaga har flere plasser sendt medlemslister til de lokale
apoteka. Betyr dette at dette ikke er nødvendig lenger?
Dette skal ikke være nødvendig da RSG sender ut medlemslistene.
Sven Gil Westersjø: Kommenterte at det er vanskelig å se på regningen/kvitteringen
at en faktisk har fått medlemsrabatten.
Det varierer hvordan de lokale apotekene legger inn rabatten noe som kan gjøre dette
vanskelig å lese. Konkurransetilsynet gjorde det problematisk å reklamere for
apotekavtalen. Dette kan være en medvirkende årsak til at det er vanskelig å lese
rabatten ut i fra kvitteringen/rekningen.
Emile Moi Eikje, Bokn: Det er flott at det sendes ut lister fra RSG da det ikke kom
noe medlemskort i fra NSG i år. De på Nordsida av Boknafjorden kan i tillegg sende
inn medlemslistene til Boost apotek på Oasen, og få medlemsrabatt der.
Håvard Helgeland: I Aksdal har en tidligere ikke fått rabatt uten medlemskort. Det er
derfor veldig viktig at RSG sørger for at medlemslistene kommer ut.
Jordbruksforhandlingene
Jordbruksforhandlingene i 2020 ble forkortet. RSG har tatt utgangspunkt i fjorårets
innspill og tilpasset dette dagens situasjon og innkomne innspill.
Kommentarer til jordbruksforhandlingene
Geir Risa, Time: Er det tatt med nye forslag som er kommet inn?
Torbjørn Nordmark, Suldal: Suldal Sau og Geit har spilt inn forslag og ser at noe av
det er tatt med, og at noe ikke kommer inn under jordbruksforhandlingene.
Kjell Åge kommenterte at omsetningsavgiften på småfe er noe det jobbes med både
lokalt og sentralt selv om dette ikke kommer inn under landbruksforhandlingene.
RSG sender ut forslaget til jordbruksforhandlingene til lokallagene med oppfordring
om å komme med tilbakemelding på dette innen 1. mars. Dersom det ikke kommer
innspill, tolker RSG dette som et klarsignal på at det er enighet om at dette sendes
videre til Bondelaget og NSG.
Leder i valgnemnda Ådne Undheim presenterte medlemmene i valgnemnda og la
frem valgnemndas innstilling.
Valg av leder:
Kjell Åge Torsen ble valgt som leder med 44 av 44 stemmer.
Valg av styremedlem:
Iren Vestersjø Hidle ble gjenvalgt for 2 år.
Hallvard Veen ble gjenvalgt for 2 år.
Valg vararepresentanter til styret
1. vara Eirik Gilje har takka nei til gjenvalg. Valnemnda har innstilt Jon Egil Østerhus som 1. vara.
Jon Egil ble valgt for et år.
2. vara. Dagfinn Knutsen ble valgt for 1 år.
3. vara. Elin Fuglestad ble valgt for 1 år.
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Valg av revisorer
Egil Svela og Tor Olav Gya ble gjenvalgt for 1 år.
Andre Kjørmo ble valgt som vararevisor for 1 år.
Valg av ordstyrer
Hanne Elise Lindal ble gjenvalgt som ordstyrer/møteleder for 1 år.
Jostein Eiane ble valgt som vara ordstyrer for 1 år.
Møtegodtgjørelse
Ådne Undheim la fram valgnemndas forslag til godtgjørelser
Leder
30.000
Nestleder
15.000
Kasserer
15.000
Styremedlem
8.000
Forslag i fra styret med bakgrunn i fra forslaget fra Sør-Jæren Sau og Geit
Styresekretær
20.000
Forslaget i fra valgnemnda ble godkjent med forslaget fra styret om honorar til
styresekretær.
Dagsatser ble vedtatt etter innstillinga fra valgnemda.
Valgnemnda
Nord-Jæren:
Vara:

Hilde Kalleklev Håland
Emilie Moi Eikje

Dalane:
Vara:

Leif Håkon Korsbø
Svend-Georg Apeland

Avslutning og oppsummering med leder Kjell Åge Torsen
Kjell Åge takka Hanne Elise og Håvard for vel gjennomført jobb som ordstyrere på
årsmøtet.
Deretter takka han årsmøtet for fornya tillit.
2020 har ført med seg nye måter å drifte laget på, blant annet med mye møter på
Teams. Det har vært annerledes men det har fungert selv om han håper at dette året
vil gjøre det mulig å ha mer aktivitet.
Kjell Åge sa også at han øsker at lokallaga i 2021 aktivt vil gå ut for å verve flere
medlemmer.
10. mars er det årsmøte i NSG. Der har valgnemnda vraka leder og nestleder, så det
blir spennende å se hva som skjer her.
Kjell Åge avslutta med å takke for møte og si at han gledet seg til å treffe alle igjen
på et fysisk møte, og at han håpet at det vil være mulig å ha et fysisk ledermøte til
høsten.

Hanne Lundal

Stian Espedal

Svend-Georg Apeland

