Protokoll
Årsmøte i Troms Sau og Geit 2021
Finnsnes 26. februar 2022
Årsmøtet ble åpnet av vara ordfører Kurt Olsen som ønsket velkommen.
Lokallag til stede ved opprop:
Balsfjord og storfjord Sau og geit v/ Sunniva Skogan og Alexander Kongsli
Senja Sau og Geit v/ Stian Bjørklund, Ole Birger Killi, og Andre Bjørklund
Lyngen Sau og geit v/ Eirik Larsen, Peter Bruvoll, Leif Bjørnar Seppola
Sørvik Sau og geit v/ Andreas Larsen
Dyrøy Sau og geit v/ Ken Are Olsson
Nordreisa Sau og geit v/ Gunbjørg N Melkiorsen
Målselv Sau og geit v/ Georg Heggstad

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste: det ble sendt ut varsel på e post den 23.01 2022, om at innkalling og
saksliste kunne finnes på hjemmesiden
Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentar.
Sak 2 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder og sekretær.
Valgt: Alexander Kongsli og Georg Heggstad

Sak 3 Årsmelding for Troms Sau og Geit 2021
Leif Bjørnar Seppola fra styret kommenterte årsmeldinga:
Det er avholdt 3 styremøter i perioden, der det er 13 saker som er behandlet.
Vi har i beretningsåret jobbet med arbeidsplanen som rekrutering til næringa, fokus på rovdyr,
opprettholde tilskudd til organisert beitebruk, innspill til avlsrådet på problemstilling ifm
genforskning og nye muligheter, Økning på tilskudd på nedsankede dyr.
1

Det har å vært Jobbet mye med rovdyr leder har vært i over 18 møter angående rovdyr. Herav
møte med klima og miljøvern minister Sveinung Rotevatn ang Bjørn i Bardu, Landbruksminister
Olaug Bollestad og Statsråd Widar Skogan var på gårdsbesøk tema var lokalmat, rovdyr, NN
trekket.
Landbruksminister Sandra Borch på Fjellkysten i Lavangen ang lokalmat og rovdyr og en
evaluering av Bjørnesaken i Troms sommeren 21. Gårdsbesøk av Sandra Borch, tema økonomi i
Troms landbruket og utfordringene i saueholdet, lokalmat. 12 møter under pågående
bjørneangrep i Midt Troms, (krisestab). Flere møter i roviltnemda region 8.
Fylkesstyret har vært forespurt om å delta i to årsmøter i lokallag, og har møtt i Nordreisa og
Balsfjord og Storfjord sau og geit. Fylkeslaget arrangerte seminkurs på forespørsel i fra NSG, da
ingen lokallag fikk tilstrekkelig med deltagere. Fylkesleder har hatt gårds møter med
påtroppende stortingsrepresentanter som Sandra Borch, Ivar B. Prestbakkmo fra SP, Nils O.
Fosshaug AP for å forklare og få forståelse for nødvendigheten til å regulere sauenæringa og øke
inntjeninga for å opprettholde produksjonen i Troms.

Kåring 2021
Sesongen startet i Balsfjord i løpet av de første dagene i oktober. Gjennom noen travle uker ble
det avholdt mange både små og større gårdskåringer og noen ordinære kåringssjå. Med stadig
færre saueholdere og især værringmedlemmer er andelen lam kåret i værring synkende. Det er
da likevel gledelig å se at så mange flotte kåringskandidater blir stilt til gårdskåring. Etter
fjorårets sesong (2020) med rekordhøye 356 kårede lam, landet vi i år på 250 lam, godt og vel
100 lam færre. Det høres kanskje mye ut, men sannheta er at 2020 var spesielt høyt, trenden
siste årene er nedadgående. Gledelig er det at de fleste lammene som blir stilt til kåring blir også
kåra, vrakingsprosent på 7 % er svært lavt. Kåringsavgifta ble satt til 210 kr pr lam, 10 kr høyere
enn 2020. Takk til alle som har medvirket i årets sesong!

Årets beste vær
Premien for årets beste vær går til Marita og Runo Berglund for væren 202080340 CAVANI, Oindeks 149. Ett resultat å være stolte av. Gledelig å se at Lyngen værring stadig avler værer helt i
toppsjiktet i landet, (årets nest beste vær i landet! Beste vær med fattige 1 indekspoeng
høyere). Sindre Borch har vært ansvarlig for kåring.
Gratulerer med det!

Tillitsvalgte i Troms sau og geit 2021 har bestått av:
Leder:
Jan Ottar Østring.
Nestleder:
Sindre Borch
Styremedlem:
Leif Bjørnar Seppola
Styremedlem:
Øystein Fossmo
Styremedlem:
Even Steinlien
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1.vara til styret:
2.vara til styret:
3.vara til styret:

Britt Martinussen.
Jonny Eliasen
Anita Kvalsvik

Innspill/tilbakemelding på årsmeldinga:
Godt å se så mange unge som deltar på møte
Litt skuffende at så få møtte på fagdag, og at rovdyr ikke ble nevnt.
Styret burde ha prioritert fagdagen, en viktig arena politisk
Sindre Borck har gjort en god jobb med kåringa, og Lyngen har gjort en spesiell god jobb med
avl.
Det må jobbes med regelverket og tilskudds ordningen for værringene (3 medlemmer)
Gjeterhundlaget må være til stede på Troms sau og geit sitt årsmøte. De er underlagt
Hovedlaget og styret i TSG bør ha mer styring med underlag som Gjeterhundlaget.
Det ble etterlyst hvordan produksjonsregulering skal foregå, Vi må i næringa ha klare tanker om
hvordan og hvilke premisser vi mener må gjelde ifm produksjonsregulering av småfenæringa
uten at det ble gitt noe svar. Her må det være et samarbeid mellom alle lag i fylket.
Styreleder har gjort en god jobb og fått løftet sauenæringa i Bondelaget og det er ønske om et
fortsatt godt samarbeid med styret i Troms Bondelag og Troms Bonde og Småbrukarlag.
Utfordringene i konflikten med næringa og hundekjørere i Nordreisa burde vært tatt med i
årsmeldinga.
Hvor er geita i årsmelding og eks er det kåret.
beste bukk.
Det må tas opp med NSG for å få redusert pris på dårlig semin og til salg.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning med de innspill som har kommet

Sak 4 Regnskap for TSG 2020
Regnskap for TSG 2021 ble forsøkt overlevert til revisor den 3 februar.
På grunn av flere uheldige omstendigheter foreligger det ikke godkjent regnskap til årsmøte.
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REGNSKAP MOT BUDSJETT FOR 2021
Konto

Regnskap 2021

Budsjett 2021

3102

Driftsinntekter
Tilskudd NSG

Kr 102 163,-

Kr 104 000,-

3103

Kåringsavgift refusjon

Kr 52 500,-

Kr

3104

Innskudd fra andre lag

Kr 26 884,-

0

8050

Renteinntekter

kr

Kr

Sum

Driftsinntekter

kr 181 548,-

Kr 174 050,-

5330
5331

Driftskostnader
Godtgjørelse til styret
Styreleder

Kr 16 000,kr 10 000,-

Kr 16 000,kr 12 000,-

6721

Sekretær

Kr 10 000,-

Kr 10 000,-

5110

Kåringsutgifter

Kr 2 152,-

Kr 70 000,-

6705

Regnskap

Kr 5 000,-

Kr

5 000,-

6561

Kåringsmerker

kr 1 831,-

Kr

2 000,-

6860

Møter, kurs,
oppdateringer osv
Reisekostnader

kr

Kr 10 000,-

5

kr

Kr 10 000,-

6

7300

Kostander annonser og
lignende

Kr

4 063,-

Kr

2 000,-

7420

Gaver, blomster ol.

Kr

587,-

Kr

2 000,-

7711

Styremøter

Kr

7720

Årsmøte

kr

1 718,-

7770

Bank og kortgebyr

kr

36,-

7790

Andre kostnader

kr

Sum

Annen driftskostnad

kr 52 251,-

Kr 170 100,-

Sum

Driftsresultat

kr 130 160,-

Kr 3 950,-

7140

70 000,-

2
50,-

Kr 10 000,Kr 20 000,Kr

100,1 000,-

4

1

3
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Bankinnskudd pr 31/12 2021
Kundefordringer

kr 360 549,kr 50 180,-

Kommentarer til regnskapet for 2021
Avvik på poster i regnskapet.
12345-

Mindre værer til kåring
Innbetaling av Ibestad sau og geit som er oppløst
For lite utbetalt til styreleder iht årsmøte ref, rettes opp i 2022 regnskapet
Kåringsdommere for trege med å sende inn reiseregninger, utbetales i 2022
Lav aktivitet på grunn av korona

Årsmøtet kan ikke godkjenne budsjettet som ikke er revidert.
Regnskap og revisjonsrapport legges frem på neste årsmøte.

Sak 5 Arbeidsplan for 2022
Styret ønsker å fokusere på dyrevelferd, få produksjonen av småfe i Troms til å opprettholdes eller
økes. Det skal også jobbes for å opprettholde eller øke inntjeningen i småfeholdet, og øke
stoltheten til småfebonden.
Regulering av produksjonen.
Gjennomføre kåringer i fylket for å opprettholde avlsmessig fremgang.
Hva konkret er de tiltak som styret skal jobbe med:
- Rekrutering til næringa
- Fokus på rovdyr.
- Støtte lag økonomisk, som ønsker å engasjere eksterne foredragsholdere.
- Det må fortsatt jobbes med å opprettholde og øke tilskuddet til organisert beitebruk
- Støtte avls arbeide i væringene
- Økt aktivitet i lokallagene.
- Fortsatt økt bruk av hjemmesiden
- Innspill til jordbruksoppgjøret
- Styre må jobbe sammen med de andre faglagene i Troms i spørsmålet om
produksjonsregulering i småfenæringa
- Styret må jobbe med NSG sentralt for å få til et enklere regelverk for Dronebruk.
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Innspill til Arbeidsplanen:
Ønske om kurs som Sau klipping, HMS psykisk helse foredrag, ønske at fylkesstyret samordner
aktiviteter.
Det må legges til rette for at utmarka kan brukes til beiting. dyrevelferd/ offentlig ferdsel osv
Innspill til Jordbruksoppgjøret gjennom faglagene
Innspill til NSG oppfordre til at det nedsettes ei gruppe sentralt som kan Jobbe med regelverket
for dronebruk, slik at drone fortsatt kan bruke drone innenfor regelverket.
Nødvendig å få på plass en form for produksjonsregulering, vi må tidlig komme med innspill til
hva vi ønsker må hensyntas som utmarksbeite, regioner, ikke omsatt bare kvoter, det må gis
mulighet for lokallag kan komme med innspill. Vi må å samordne Troms sine innspill med de
øvrige faglag.
Arbeidsplanen enstemmig vedtatt. Med de innspill som kom til styret.

Sak 6 Innkomne saker
Det er ingen innkomne saker til årsmøte.

Sak 7 Budsjett for 2021

BUDSJETT FOR 2022
Konto

Regnskap 2021

Budsjett 2022

Driftsinntekter
3102

Tilskudd NSG

Kr 102 163,-

Kr 100 000,-

3103

Kåringsavgift refusjon

Kr 52 500,-

Kr

3104

Innskudd fra andre lag

Kr 26 884,-

0

8050

Renteinntekter

kr

Kr

Sum

Driftsinntekter

kr 181 548,-

Kr 150 050,6

50 000,-

50,-

Driftskostnader
5330

Godtgjørelse til styret

Kr 16 000,-

Kr 16 000,-

5331

Styreleder

kr 10 000,-

kr 14 000,-

6721

Sekretær

Kr 10 000,-

Kr 10 000,-

5110

Kåringsutgifter

Kr 2 152,-

Kr 110 000,-

6705

Regnskap

Kr 5 000,-

Kr

5 000,-

6561

Kåringsmerker

kr 1 831,-

Kr

2 000,-

6860

Møter, kurs, oppdateringer
osv

kr

Kr 5 000,-

7140

Reisekostnader

kr

Kr 10 000,-

7300

Kostander annonser og
lignende

Kr

4 063,-

7420

Gaver, blomster ol.

Kr

587,-

7711

Styremøter

Kr

7720

Årsmøte

kr

1 718,-

Kr

5 000,-

7770

Bank og kortgebyr

kr

36,-

Kr

100,-

7790

Andre kostnader

kr

Kr 15 000,-

Sum

Annen driftskostnad

kr 52251,-

Kr 239 100,-

Sum

Driftsresultat

kr 130 160,-

Kr - 89 050 ,-

Kr

2 000,-

Kr 35 000,Kr 10 000,-

Kommentarer til budsjett for 2022
Bør øke kostnadene på grunn av ønske om økt aktivitet i 2022
Det er allerede i 2022 bevilget 35 000,- til utstyr til gjeterhundlaget.
Det vil komme kåringsutgifter for 2021 på ca 60 tusen på årets budsjett.

Budsjettet godkjennes med de endringer som er nevnt.
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Sak 8 Årets beste vær
Premien for årets beste vær går til Marita og Runo Berglund for væren 202080340 CAVANI, Oindeks 149. Ett resultat å være stolte av. Gledelig å se at Lyngen værring stadig avler værer helt i
toppsjiktet i landet.
Sak 9 Valg

Valg av styret for 202
Valgkomiteen forslag til styret for 2022
Leder for 1 år.
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Gunbjørg Melkiorsen
Atle Aronsen

Valgt for 1 år
Valgt for 2 år

Leif Bjørnar Seppola
Even Steinlien
Øystein Fossmo

Ikke på valg
Ikke på valg
valgt for 2 år

1 vara
2 vara
3 vara

Britt Martinussen.
Jonny Eliasen
Jan A Waltenberg

Gjenvalg
Gjenvalg
Valgt for 1 år

Revisorer

Svein Rober Guttormsen
Trond Inge Vebostad

Gjenvalg
Gjenvalg

Årsmøte leder.
Årsmøte N.Leder.

Teig Madsen
Kurt Olsen

Gjenvalg
Gjenvalg

Valgkomiteen
Leder 1 år
Medlem for 2 år
Medlem 3 år

Raimond Mathisen
Harald Evanger
Torbjørn Thomassen

ikke på valg

To utsendinger til årsmøte:

Valgt for 3 år

Gunbjørg Melkiorsen
Styret utpeker den andre utsendingen

Godtgjørelse til tillitsvalgte opprettholder dagens satser:
Ingen endring:
Leder godtgjøres med kr 12 000,Styremedlemmer
kr 4000,Møtegodtgjørelser skal brukes det samme som NSG sine satser
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1. år igjen
1. år igjen
Gjenvalg

Årsmøte avsluttet kl 14:50

Alexander Kongsli
Sign

Kurt Olsen

Georg Heggstad

Sign

sign
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