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Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte: 

Aust-Agder Sau og Geit 
Teams  24.11.22 

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 38/22 Info fra leder 

 

• Hundesak i Valle. Statsadvokaten henlegger pga ingen bevis om uaktsomhet fra 

hundeier. Masse bilder og bevis på hunden og skader på lam ( må avlives på stedet). 

Dette holdt ikke . Det er hundeier som må ha gjort noe uaktsomt. Per Fossheim NSG 

er på saken. Virker ny hundelov mot sin hensikt? Tema for Stortingets spørretime? 

• Regnskapsfører har redegjort for prosess med utestående fakturering Bjellelaget 

• Mediesak ved Kloramfenikolsaken. MT viser ingen vilje til å betale erstatning etter at 

de har endret sine vedtak til bøndenes gunst. Vanskelig å få våre sentrale org på banen 

i MT sakene. 

 

Sak 39/22 Ledersamling Revsnes 1.12.22 

  

Innkalling er sendt ut på sms til lokallag. Vi har der bedt de stille med hele styret i lokallaget. 

Tema er organisasjonsarbeidet. Innledere på Teams fra NSG styret og innleder på Teams fra 

NSG adm vedr Min side. Servering. Logistikk for kvelden er i prosess blant styremedlemmer 

 

 

Sak 40/22 Høringsinnspill NSG - Grytten  

 

Styret har snakket om- og debattert saken ved flere anledninger. Vår konklusjon er at det 

arbeidet flere styremedlemmer har deltatt i Bondelag regi kan danne grunnlag for vår 



innsendelse til NSG Styre. Innspill til NSG er åpen og ikke styrt ved spørsmål mv. Sven og 

leder ser på innspillet. 

 

Sak 40/22 Innspill valg for sentralt tillitsvalgte NSG 

 

AA ønsker mer synlige og ytrende tillitsvalgte i  

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

noen innspill på våre forventninger.  

 

Brev om dette er oversendt valgnemndas leder. 

 

Sak 40/22 Innspill til kandidater råd og utvalg. 

 

Fylkesstyre spiller inn Sven Reiersen som kandidat til ledervervet i avlsrådet for sau. Leder 

har publisert dette til fylkeslagene 

 

Videre spiller vi ny kandidat til Team ung. Ingrid ønsker avløysing Ny kandidat fra AA er  

Sven Taksdal Lundtveit fra Langeid. Sven har tatt over heimegarden og har nå 200 vfs og 

Angus storfe. 

 

Leder deltar på Teamsmøte 2.12.22 slik at regionen vår sender inn navn på våre øvrige 

kandidater. Linn Kristin Flaten er aktuelt fra fylkesstyre. 

 

Sak 41/22 Møter / datoer 

 

• Leder deltar på teamsmøte i NSG org 29.11.22 

• Ledersamling for alle lokallasstyrer Revsnes 1.12.22 kl 18.30 

• Sven still på vegne av Agder Sau og Geit på Nettverkssamling 25-26.12. Leder er 

forhindret 
 
 

 

Eventuelt 

 

• Sven Reiersen fremmet forslag om å utarbeide to resolusjoner til NSG sitt årsmøte. 

Sven og leder jobber frem et utkast for styre.  

• Ulike organisasjoner m fl jobber med å tilby tur til VM i saueklipp , Scotland 22-

25.6.22 

 

 

 
 


