Ull og klipperådet
Referat møte onsdag 15. desember 2021 kl. 09:00 – 10:50
Møtested:

Teams

Deltakere:

Forfall:

Eirik Kolbjørnshus, leder
Else Horge Asplin, representant fra styret i NSG
Siv Heia Uldal, fagtjenesten for ull, Animalia
Ronald Slemmen, styreleder NSG
Lars Erik Wallin, generalsekretær NSG
Tore Mellemsæther, representant aktive saueklippere

Sekretær:

Anne Grete Stabekk

Saksliste
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55/2021 Status NM – arrangør i 2022 og skal vi nå søke etter arrangør for 2023
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57/2021 Ullhåndteringskurs, hvor langt har vi kommet?
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52/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer
53/2021 Referat forrige møte i rådet 17.11.2021
Vedtak: Referat ble godkjent med noen små forandringer i punkt 45/2021 og 51/2021.
54/2021 Klippekurs 2021
Gjennomgang av gjennomførte og ikke gjennomførte klippekurs høsten 2021
Det er gjennomført 14 klippekurs med instruktører fra NSG i 2021. Av disse kursene er det
gitt tilskudd til 10 kurs. 4 kurs er ikke gjennomført på grunn av for få deltakere og 1 kurs på
grunn av instruktørmangel.
Vedtak: Det bør legges til rette for å arrangere minst et kurs nord for Trøndelag i 2022.

55/2021 Status NM – arrangør i 2022 og skal vi nå søke etter arrangør for 2023
NSG har fått muntlig positiv respons angående NM arrangement i Oppdal.
Vedtak: Det settes frist til 15.01.2022 for å få en skriftlig bekreftelse og oversikt over styre og
et budsjett for NM arrangementet. Anne Grete tar kontakt med Mikal Gorsetseter.
Eirik og Anne Grete er ansvarlig for å lage et stykke i Sau og Geit for å få søkere til NM 2023.
56/2021 Personalsak
Vedtak: Eirik lager utkast til brev og Anne Grete sender dette.
57/2021 Ullhåndteringskurs, hvor langt har vi kommet?
2 teamsmøter er avholdt med Stein Terje Moen og Terje Bakken for planlegging av kurs.
Instruktører skal utdannes på kurs på Gol 1. februar. Disse stilles til rådighet for lokale kurs i
NSG i februar og begynnelsen av mars. Kurset skal inneholde praktisk opplæring i sortering av
ull og bruk av lupe. Som kursmateriale lages 20 dommersett med ull av variabel kvalitet som
deles ut til instruktørene i tillegg til lupe.
Arrangørene må bestille kurs i fra NSG og deltakerne må bestille luper og melde seg på kurs
gjennom deltaker.no. NSG sender så ut pakke med luper til kursarrangørene. Kursarrangører
betaler instruktører for kurset hvor lønn fastsettes sentralt. Kursdeltakerne melder seg på
kurs og betaler for lupe på deltaker.no
Informasjon om kurs legges ut på Web og i Sau og Geit.
Vedtak: På grunn av økende smitte av Covid 19 mener ull- og klipperådet at instruktørkurset
må utsettes til 15. februar. Anne Grete sjekker hva Terje og Stein Terje mener om dette.
58/2021 Innspill til jordbruksforhandlingene
Siv oppdaterer brevet som omhandler H2 tilskuddet om frasortert vårull og tar kontakt med
Animalia og Fatland og spør om de vil undertegne.
Det er også ønske om innspill til Jordbruksforhandlingene for økning av tilskuddssatsene på
norsk ull.
Vedtak: Innspill til Jordbruksforhandlingene om økning av tilskuddssatser for norsk ull og
brev om H2 tilskuddet sendes til Lars Erik for videre behandling i styret.
59/2021 Filmprosjekt
Siv orienterte om innspilling av film laget av Animalia ved Siv og Eirik. Disse omhandler
saueklipping og en ullhåndtering og skal brukes til informasjon og opplæring.
60/2021 Eventuelt
Neste møte blir 18.01.2022 kl 09.
Gjennomgang av forslag til årsmelding
Møtet ble avsluttet kl 10:30.

Leder:
Eirik Kolbjørnshus
Sekretær: Anne Grete Stabekk

Tlf. 906 36 310
Tlf. 902 01 429

E-post: eirik.kolbjornshus@nortura.no
E-post: ags@nsg.no

