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Ordstyrar Hanne Elise Lindal åpner møte med å ønske velkommen møte, hvor hun videre går 

gjennom dagens program. 

Under opprop mangler det en person fra Egersund sau og geit, samt Sandnes være-ring gir 

beskjed om de møter med en mindre påmeldt. 

Leiar i RSG Kjell Åge Thorsen tar ordet og ønsker velkommen til ledermøte 2021. Han 

uttrykker at det er gledelig at vi endelig kan møtes igjen, da det har vært en tung tid å få til 

noe i covid-19 tidene.  

Kjell Åge bruker og tid til å skryte av lokallaga, både hvordan de har håndtert Corona tidene 

og av arbeidet som har blitt gjort. Det blir og lagt gode ord til Dalane som gjennomførte et 

bra klippe-NM høsten 2021. 

Ny leder i NSG Roald Slemmen åpner sitt innlegg med å fortelle litt om hva organisasjonen 

jobber med, og hvilke tilbud medlemmene får. Han viser og forteller hvordan organisasjonen 

er satt opp, og hvordan de jobber. Videre går han gjennom de 5 råda NSG har, og hva disse 

råda jobber med. Slemmen fortell så om NSG sine 5 satsningsområder, og forklarer hvorfor 

da hvorfor disse er så viktige. Medlemsstatestikken blir vist på skjermen, mens Roald 

Slemmen presiserer hvor viktig hvert enkelt medlem er!  

Slemmen avslutter sitt innlegg med å fortelle om NSG sin posisjon opp mot 

jordbruksforhandlingene. Han viser til at det er på grasrota det starter, saker blir sendt fra 

lokallag inn til fylket, og så videre inn til NSG sentralt som tar med seg dette inn til 

forhandlingene.  

Geir Risa spør: Det er nå snakk om store import fra England, kan du forklare hva som skjer 

her? Slemmen kommer med svar om at dette er politisk arbeid, og mer kan han ikke uttale 

seg om. 

Knut Tunheim spør: Det er for mye fokus på klima, hvorfor fokuseres det så mye arbeid på 

dette? Slemmen svarer at vi må stille med reelle tall fra vår næring, og vi må få frem 

bindinga til beitedyra. 

Norges Bondelag: ved nestleder Bodhild Fjelltveit. 

Fjelltveit åpner sitt innlegg med å snakke om det nye regjeringsskiftet som gir tro på 

endringar både i landbrukspolitikken og rovdyrpolitikken. Fjelltveit har god tro på at dette 

kan gå i en positiv retning for næringen. Hun gir utrykk for at landbruket står sterkt, spesielt 



om vi står samlet! Dette mener hun viser godt ved årets valg. Nå har faglaga nye 

samarbeidspartnere frem mot jordbruksforhandlingene. 

Videre snakker Fjelltveit om import, og nevner at her har de litt og gjør. Det jobbes med å 

minske import av både kjøtt og veganske varer. Hun vil at norske ressurser skal utnyttes til 

sitt maksimum!  

Hun tar med seg at Bondelaget har gjort vedtak på at inntekt i næringene skal opp på lik linje 

innen 2026. 

Avlutter sitt innlegg med å legge fram noen forslag/ideer om hvordan man kan få øke 

inntektene i sauenæringa. 

 

Geir Nødland: Mattilsynet. 

Nødland har fått med seg at Mattilsynets omdømme har sunket til bunns, men dette skal 

bygges opp og bli sterkt på ny! Dette har han tro på skal gå veldig bra om man samarbeider. 

Nødland forteller videre hvilke punkter Mattilsynet arbeider på og for. 

Videre presiserer han at standeren i jordbruket er hele næringen med på å sette, Mattilsynet 

har i oppgave å se til at standeren blir holdt med å bla reise på tilsyn hos bøndene.  

Nødland varsler at det ikke vil bli stopp på tilsyn, for dette er viktig! Han sier Mattilsynet 

ønsker å samarbeide, og dette burde være likt fra bondens ståsted. 

Egil Svela spør: Hvorfor har MT satt en inne-dato for sau (01.11) når vi har så godt klima ute 

for dyra? Nødland kan ikke svare for dette. 

Kunt Tunheim spør: Hvorfor er det alltid det negative under tilsyn som fremmes? Nødland 

svarer med at Mattilsynet bør bli bedre selv på å ta med seg det positive. 

Andreas Våge oppfordrer Mattilsynet med å forbedre småfenæringa med å få til en type 

sjekkliste som bonden kan jobbe opp imot.  

 

Rovvilt: Magne Jakob Bjørheim. 

Bjørheim forteller litt om status på rovdyr, og hvordan samarbeidet er med SNO. Nevner 

uttak av en streifulv i Lund i 2020. Suldal ønsker mer tilbakemeldinger ang rovdyr til 

lokallaga.  

 

Gjeterhundlaget: Jackob Veterhus.  

Fortell om et aktivt gjeterhund-miljø i hele fylket! Det har vært mye tevlinger, og mye og 

holde styr på. Fokuset på å få frem gode gjeterhunder til alle som trenger det er eit høyt og 

viktig mål. Veterhus har fått inntrykk av at medlemmene tror det kun handler om tevlinger, 

men gir uttrykk for at selv om mye av tyngden laget har er tevlinger så jobbes det med å 

hjelpe medlemmene der det trengs hjelp. 



 

Kåringansvarlig: Eirik Gilje. 

Gilje tar en rask gjennomgang av årets kåringer, viser statistikk over bedømte og vraka lam. 

Og fortell kort om årets sesong. Nevner at Rogaland vil sende inn forslag til regelendringer 

på kjøttkåring, vil ta fjerne ull-lengde som eit krav. 

 

Thor Blichfeldt: Hvordan jobber NSG med klimautslipp? 

Blichfeldt fortell at utslipp på dur har arvegrad, dvs utslipp kan avles på.  

Målinger av utslipp blir målt i en statsfinansiert klimabil, denne bilen er utstyrt til å kunne 

måle utslipp av det enkelte dyr, samt det kan brukes til andre målinger og forsking i senere 

tid. 

Det har vist seg at det er forskjell på de ulike sauerasene når det gjeld utslipp, selv om det er 

målt opp mot antall kg så spiser noen raser mer en andre, og slipper derfor ut mer.  

Blichfeldt viser så en klimakalkulator, her forklarer han hvordan klimautslipp blir rekna ut i 

tall. 

Blichfeldt avslutter sitt innlegg med å snakke om semin. Her går han først gjennom årets 

utvalg når det gjeld hovudrasane (nks og kvit spæl), om hvor mange som er nye og hvilke 

«gamle» som er å finne i katalogen. ¨ 

Hva er forventa tilslag i år? Tilslaget er dårligere en før, selv om arbeidet på Staur gjøres likt 

som alltid. Så det er vanskelig å finne svar på hva som gjør at tilslaget blir dårligere… 

Det kommer en kommetar på kvit spæl: Mye værer med dårlig ullkvalitet, det må tas inn 

bedre kandidater på dette området. 

Referent Fredag : Eirik Gilje. 

 

 

 

REFERAT LEDERMØTE  Lørdag 16.10.21 
 

 

Organisasjonsarbeid med Lars Erik Wallin 

 

Wallin roste RSG og lokallaga i Dalane for jobben de gjorde i forbindelse med klippe NM. 

Dette er et godt eksempel på hvordan vi blir gode sammen. 

Videre påpekte Wallin viktigheten av felles lagarbeid. Vi er alle Sau og Geit, og vi må dra 

lasset sammen. VI SKAL SAMMEN GJØRE ORGANISASJONEN GOD. 

Lagslovene er grunnlaget for organisasjonsarbeidet, for alt vi gjør. 

 



NSG jobber med et nytt medlemssystem og ny «min side». Dette skal bli bedre og mer effek-

tivt.  

Det nye medlemssystemet skal integreres i «min side». 

 

Etter pandemien har folk behov for å møtes, dette kan organisasjonen dra nytte av ved å for 

eksempel arrangere temamøter og samlingspunkter, noe som igjen vil kunne rekruttere med-

lemmer. 

 

Hallvard Veen gikk gjennom min side og informerte om hvordan siden kan brukes i forhold 

til å sjekke avvik i betalt medlemskap i kontingent. Dette gir mulighet til å kontakte vedkom-

mende for å se om de er villige til å fortsatt være medlemmer. Det er også viktig for lokallag 

å være klar over at de ikke får refundert penger fra NSG for medlemmer som ikke har betalt 

kontingenten sin etter 15. november. 

 

 

For de som melder seg inn i NSG etter 25. august, er det halv kontingent ut året. 

Faktura på medlemskapet kommer i dag ut med medlemsbladet. Denne vil senere komme på 

mail, tekstmelding eller EHF. 

NSG har epost adresser til omtrent 60% av medlemsmassen. Dette er en sak det jobbes konti-

nuerlig med. 

Emilie Moi Eikje stilte spørsmål om det i den nye versjonen av «min side» vil være mulig for 

tillitsvalgte ute i lokallagene å gå inn å legge til/redigere epostadressene. Dette vil spare NSG 

sentralt for mye arbeid. 

Wallin svarte at det ikke er helt klart enda om det vil blir en mulighet i det nye systemet. 

Det vil muligens bli mulig å sende sms til alle medlemmene via det nye systemet. 

Dersom en benytter mailfunksjonen på min side vil NSG stå som avsender. Det er ønskelig å 

kunne velge lokallag eller fylkeslag som avsender når en benytter funksjonen. 

 

Redigering av antall sau. Dette han du endre selv på min side. 

Spørsmål i fra Emilie Moi Eikje om dette vil plukkas ut i fra produksjonssøknaden etter 

hvert. 

Dette vil være mulig etter at det nye systemet tas i bruk, men vil kreve at NSG har identifika-

tor (produsentnr mm). 

Det hadde også vært ønskelig at det var en link mellom medlemslistene og påmelding til kå-

ring og gjeterhundkurs/prøver slik at en kan gå inn å sjekke om de påmeldte har betalt med-

lemskontingenten. 

 

 

Medlemsfaktura på mail? 

Det er en krevende jobb å skaffe/oppdatere alle mailadressene dersom medlemsfaktura skal 

sendes ut på mail. Det burde være mulig for tillitsvalgte i lokallaga å gå inn å endre dette, da 

det vil spare NSG sentralt for mye arbeid. 

 

Intranett 

Det skal komme et intranett som er forbeholdt medlemmer i NSG. Dette fordi ikke alt skal 

være tilgjengelig for personer som ikke er medlemmer. 

 

Det kom fram ønske om mulighet for å betale et ekstra beløp for å få medlemsblad for de 

som ikke er hovedmedlemmer. NSG tar dette videre. 

 



 

SAKER TIL ÅRSMØTET I NSG  

 

- Lovsaker/lovendringer må fylkeslag. 

- et spille inn minst 3 måneder før årsmøtet. 

- Vanlige saker må være inne 8 uker før årsmøtet. 

 

 

 

TEAM UNG M/ELIN FUGLESTAD 

 

Team ung skal fungere som et rådgivende organ og skal komme med innspill til styret i NSG. 

Tar også imot innspill i fra medlemmer. 

Driver fremdeles å «staker ut» kursen for arbeidet sitt. 

Har fokus på  

-Rekruttering 

-Webside 

-Sosiale medier 

-Fag og opplæring 

-Representere (deltar på arrangement) 

-Ressurs i kommunikasjon (spille ball med kommunikasjonsrådgiver i NSG) 

 

Mål: 

Utvikle organisasjonen for å imøtekomme framtidas småfe og gjeterhundholdere. 

1. Økt aktivitet 

2. Økt synlighet på sosiale medier 

3. Organisasjonsopplæring 

4. Rekrutering 

5. Økt deltakelse i gjeterhundmiljøet 

 

Oppfordring i fra leder i RSG om å gjøre seg mer synlig og tilgjengelig for lokallag og fylke-

slag. 

Lokallaga oppfordres til å ha kontakt med Team Ung. Viktig å gjøre det vi kan for å synlig-

gjøre oss for grasrota. 

 

 

MEDLEMSVERVING OG MEDLEMSPLERI M/HALLVARD VEEN 

 

Det er kommet ønke om å ha mulighet for å betale medlemskontingent med Vipps, så kan en 

ta kontakt for å registrere medlemsopplysninger i etterkant. 

 

Tips: 

- Ta kontakt, gjerne via telefon 

- Ved avvik i betalt kontingent, ta kontakt, spør, nevn fordelene med å være medlem 

- Tilby de som har sluttet med sau å være støttemedlemmer slik at de fortsatt kan     

følge med. Langvarige medlemmer kan få medlemsbladet selv etter at de går over 

som støttemedlemmer. 

 

Aktivitet i laget er positivt som medlemspleie 

- Fjosmøter 



- Temamøter for eksempel med Dyrlege  

- Studiering/kurs (insimineringskurs, klippekurs) 

- Familiedag 

- Sauabingo 

- Fjellvandring 

- Gjeterhundtrening/kurs 

- Besøke andre lokallag 

- Samarbeid med andre lokallag 

- Strikkekafe 

- Skinnarbeidkveld 

- Kokkekurs 

- Slaktekurs 

- Årshjul med oversikt over planlagte aktiviteter. 

 

 

 

SKUDDPREMIE PÅ REV M/ARNE BERGE 

 

Arne viste nytt skjema for skuddpremie på rev. Dette skal inn til 23.12.2021 

 

De lokallaga som er på etterskudd skal levere inn både for 2020 og 2021 

 

Enkelte lokallag gav uttrykk for missnøye med at RSG kun ønsker å betale ut støtte til lokal-

laga på rev skutt av medlemmer. Noen lokallag har diskutert å ha to satser for skuddpremie. 

En for medlemmer og en lavere for de som ikke er medlemmer.  

 

 

 

DYREHELSE OG SMITTEVERN  

 

RSG får ikke informasjon i fra Animalia om hvor menge småfeholdere i Rogaland som har 

tatt kurset. 

 

Skal det holdes kurs rundt om i lokallag? 

 

Referent lørdag : Hanne Lundal. 

 

 

 

 

 


