
Referat  
 

 

Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Teams  8.11.22 

Deltakere  

Forfall 

Guro Vevstad, Linn K 

Flaten, Sven Reiersen, 

Jorunn Uppstad og Kåre 

Blålid 

 

 

 ( 1vara forhindret) 

 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 

Saksliste:  

 

Sak 33/22 Info fra leder 

 

• Jakobs J. Saaghus tragiske bortgang 29.10.22. Bårekrans med sløyfe hvor vi takker for 

hans gode innsats. Leder og Sven R deltar i begravelse. 

• Grytten utvalg. Leder deltok på webbinar i regi NSG. Krevende matematikk og 

formuleringer. Veldig undrende til at svært mange sauebruk under 70 vfs blir holdt 

utenfor. Bærere preg av tallknusing med intensjon om kunstig å heve den 

gjennomsnittlige landbruksinntekt. NSG høringsprosess fortsetter. 

• Fakturering og økonomioppfølging for A Bjellelag. Fylkesleder tar et initiativ sammen 

med leder Bjellelag for å gjennomføre et møte med regnskapsfører 

 

Sak 34/22 Oppsummering Høstsamling - 22  

 

Gjennomføringen gikk helt greit. Gode tilbakemeldinger. I samråd med VA er vi enige om å 

sette opp ny samling neste år. Jobbe mer med å sette opp relevante innlegg, vurderer hotell 

mm. 

Økonomi fulgte i store trekk den oppsatte plan. Fakturering pågår med kasserer fra AA. 

 

Sak 35/22 Ledersamling  

 

Det settes opp ledersamling på Revsnes den 1.12.22 kl 1830. Alle lokallag med sine styrer, 

samt fylkes valgnemnd innkalles. Fokus blir organisasjonsarbeidet. Vi har et potensiale til 



høyere aktivitet. Vi inviterer representant fra NSG styrer. Styret jobber videre med innhold 

for samlingen. Lokallag er orientert via SMS. 

 

Sak 36/22 Innspill valg for sentralt tillitsvalgte NSG 

 

Fylkesstyre har mottatt brev med ønske om innspill. Valgnemnda ber om følgende: 

 

• Vi ønsker tilbakemeldinger på leders, styrets/varamedlemmers, 

ordførers/varaordførers og direktevalgte geiterepresentanters arbeid.  

Hvem bør sitte og hvorfor? 

Hven bør evt. skiftes ut og hvorfor? 

 

• Vi ønsker forslag på aktuelle nye kandidater, informasjon om disse, 

Hvilket verv de kunne passe til og hvorfor. Det er en fordel om fylkeslaget 

har avklart om foreslått kandidat(er) stiller til valg i NSG. 

 

 

Vi debatterte dette undermøtet. AA ønsker mer synlige og ytrende tillitsvalgte i  

NSG. Primært ønsker vi ikke unødvendige utskiftninger, men vil gi valgnemnda 

noen innspill på våre forventninger. Vi jobber litt videre med tekst og innspill 

også med evnt kandidater til valg. Frist 25.11.22 

 

 
 
Sak 37/22 Møter / datoer 

 

• Leder deltar på leder samling i regi landbruksråd 25-26.11.22 
 
 

 

Eventuelt 

 

 Sven Reiersen skal delta i et felles møte med Senterpartiet på Evje den 10.11.22 

• Økonomi – særlig de som satser på matproduksjon nå og investerer. Galopperende 

kostnadsøkning og rentehopp. Krevende 

• Sosialordninger – særling for unge inn i landbruket. Må på nivå med samfunnet for 

øvrig. Vår næring er 70 % politisk. 

• Utmarksutfordringene vi står i og som ser kommer. De som leier utmarksbeiter er 

særlig utsatt 

 

 

 
 


