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Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Teams  9.3.22 

Deltakere  

Forfall 

Kåre Blålid 

Guro Vevstad, Linn K Flaten og 

Sven Reiersen 

 

Jorunn Uppstad ( 1 og 2 vara forhindret) 

Carina Fiære ( invitert som utsending til årsmæte i nsg) 

 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 

Saksliste:  

 

Sak 7/22 Konstituering av styret og fordeling av oppgaver. 

 

Jorunn og 1 og 2 var forhindret til å møte, men styret var allikevel vedtaksdyktige. Styret 

vedtok og vara kalles inn til styremøter. Den valgte 2 vara utgår da medlemskapet ligger i 

NSG sentralt og ikke i et av fylkets lokallag. Tema er tatt opp med vedkommende. De valgte 

1 og 3 vara til styret blir derfor 1 og 2 vara medlemmer. 

 

Linn Kristin i varetar nestleder funksjonen samt styrekontakt relatert mot gjeterhundarbeidet. 

Jorunn ivaretar kasserer funksjon og Sven tar hånd om kåringssjå og kåringsarbeid. 

Fylkesleder er kommunikasjons og kontakts ansvarlig og kobler på øvrige styremedlemmer 

ved behov. Guro er ny i rollen, men støtter opp andre i styret etter behov. Leder av værringen, 

Magnus Tveit Torsvik, i varetar rollen som avlsansvarlig på vegne av styret. 

 

Referat fra styremøter sendes på e-post til lokallagsledere, vararepresentanter til styret og 

publiseres på hjemmesider  

  

Sak 8/22 Bruken av teams til styremøter 

 

Styret ble enige om å benytte teams som arena for ordinære styremøter. Møtemetoden er 

funksjonell og effektiv samt svært effektiv vedrørende tidsbruk for tillitsvalgte. Bidrar og til 

en noe mer hyppig møtefrekvens. Fysiske møter settes opp etter behov og ønsker fra 

medlemmer. 

 

 

 



Sak 9/22 Saker fra fylkesårsmøtet ( Kåringsavgift -22 samt vurdering av innkjøp av 

tilhenger med grinder til fylkets gjeterhundmiljø) 

 

Styret tar vedtak om at det i år ikke kreves kåringsavgifter for kåring av værlam. Kostnaden er 

estimert til 30-35`og dekkes av fylkets konto. Utgiften vil medføre et negativt resultat for -22. 

Styret vurderer nærmere den praktiske gjennomføringen.  

 

Innkjøp av tilhenger med grinder for gjeterhund miljø ble grundig diskutert. Det er viktig at 

det oppmuntres til trening og konkurranser rundt om i fylket. Styret mener fortsatt at dette 

miljøet må og bør støttes opp lokalt og i lokallagene. Dersom det lokalt er behov for grinder 

og andre løsninger så må miljøet melde dette inn til sine lokallag for en vurdering der. Ved 

samlinger og konkurranser bør dette la seg ordne lokalt blant medlemmer. Styret minner om 

fokus på smitteverntiltak.  

 

Innkjøp av et slikt utsyr ble og diskutert med tanke på logistikk som gjelder plassering, ansvar 

/ tilsyn, registrering mm. Videre ser styret det som noe krevende med en plassering sentralt i 

fylke noe som allikevel vil bli en avstand fra ytterkanter som kan oppleves som lite 

hensiktsmessig med tanke på hyppig bruk.  

 

Styret konklusjon ble at det ikke på nåværende tidspunkt ikke blir fortatt innkjøp av et slikt 

utsyr.  

 

Sak 10/22 Oppdatering fra møtet med Mattilsynet den 1.3.22 

 Sven og Kåre representerte begge agderfylkene i NSG. Vi deltok sammen med Rogaland Sau 

og Geit samt Agder Bondelag. Til stede fra Mattilsynet var regiondirektør samt stedlig ledelse 

fra Agder. 

Mattilsynet ønsker god kontakt og dialog med organisasjoner og bønder på Agder. 

Undersøkelser viser at MT har behov for at kurvene snur i mer positiv retning med tanke på 

vår oppfattelse av tilsynet.  

Våre fremlegg gikk på organisasjonenes oppfattelse av at tilsynet her på Agder var krevende 

til dels gjennom at saksbehandling tok lang tid, at tilsynet var lite effektivt da det bærer preg 

av at en saksbehandler sitter på et flertall av saken som omfatter bønder. Mange bønder velger 

å kontakte oss som organisasjon med sin opplevelse av kontakten med Mattilsynet. En 

kontakt som oppleves som svært utfordrende for den enkelte.  

Mattilsynet minnet alle om varslingsknappen på deres hjemmesider. Her kan alle legge igjen 

klager mm.  

Vi vil fortsatt opprettholde kontakt med tilsynet i et landskap av å få til forbedring.   

 

Sak 11/22 Forberedelse til årsmøte i NSG 

 Styret gikk gjennom sakslista til årsmøtet. Diskuterte kontingent for 2023. Noe diskusjon 

som gjelder medlemsavgift for gjeterhund medlemmer uten sau. Støtter at disse legges i 

kategori med husstand / støttemedlemmer. Vi foreslår at denne kontingent justeres opp som 

øvrige (ca. 10% opp). Utsendingen vil delta i diskusjon om kontingent økning. Det er 

krevende tider for mange medlemmer og i den anledning må enhver kostnadsøkning vurderes 

nøye. 

Valg ble diskutert og utsendingene ble stilt fritt til å delta i debatter og innlegg på årsmøtet. 

 

 

 

 



Sak 12/22 Forslag til mediesak fra NSG 

Styret vurderte utkastet til mediesak (innlegg fra NSG sentralt som fylke og lokallag kan 

videresende til lokale medier mv). Det er flott at NSG sentralt utarbeider tema og innlegg til 

slike formål. Kapasiteten lokalt er begrenset så alle innspill i denne kategori er positivt. 

Når det gjaldt denne saken hvor litt for mage tema ble koblet mot årets landbruksoppgjør 

(konflikt i øst med påfølgende matvarekrise, sjølberging og landbruksoppgjør), ble styret 

enige om at fylkesleder vurderer denne og bearbeidere et innlegg som spisses mer mot årets 

oppgjør. Dette gjøres sammen med Vest- Agder.  

 

  

Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

 
 


