
Til lokallagsledere – kopi fylkesstyret. 

Oppsummering og litt «bestillinger» fra ledermøte / lokallagstyrene på Revsnes 1.12.22 

Vi var samlet 23 deltagere. Alle lokallag var representert.  

• Det kan være greit for dere å sette opp et styremøte i lokallaget før jul og sette bl a disse 

tema på sakslista: 

o MIN side er det en i styret som behersker dette? Trenger dere mer bistand? Kontakt 

Kåre – vi kan bistå videre med opplæring. 

o På Min side ser dere hvilke medlemmer som mangler Epost adr. Disse bør kontaktes 

og innhente adressen. Disse kan sendes meg eller til Siv Bøifot hos NSG 

o Planlegg årsmøte. Sette opp dato / sted. Vurderer om dere ønsker besøk og inviter! 

▪ § 13 Årsmøte i lokallag Det øvste styrande organ i lokallaget er årsmøtet. 

Ordinært årsmøte skal haldast innan 1. februar kvart år. Årsmøtet skal 

innkallast av styret eller når minst 1/3 av medlemane krev det. Årsmøte skal 

kunngjerast med minst 14 dagars varsel til medlemane. Sakliste skal gjerast 

kjend for medlemane. 

 

o Sett opp en plan for et medlemsmøte for 2023.  

▪ fjøsbesøk, gjesteinnlegg fra org, slakteri, sauekontoll mm,  

faginnlegg – foring –veterinær – NLR – GPS bjellene sine muligheter 

(Magnus) 

o Dersom ikke lokallagsleder skal være mottager av info fra fylkesstyret så sett opp en 

annen person. Viktig at info dere mottar blir fordelt ned til medlemmer. 

o Ønsker dere hjemmeside for lokallaget så er alt klart. Kan være nyttig til så mangt bla 

annet innkallinger årsmeldinger reportasjer mm. 

o Trenger dere mer bistand – fokus på gjeterhund?  

• Ikke nøl med å invitere fylkesstyret ved behov: Generell info om ståa, org arbeid ( 

hjemmesider – min side mm) avl, klipp og ull, gjeterhund teori – prat og oppvisning – 

treningskvelder mm  

 

Magnus tok opp dette med etterslep i fakturering. Jeg vil poengtere at det ikke er han som er sårsak 

til forsinkelsene, men flere utenforliggende momenter (under ser dere igjen det han la frem) 

o Hvor ble fakturaer av? 

o Beklager så meget! Av ulike årsaker er det etterslep for 2020, 2021, disse kommer 

snart i ei postkasse nær deg! 

o Det jobbes med fakturering av 2022 sesongen fortløpende, men noen leverandører 

sender ut faktura for overforbruk for hver måned nå, så kan selvfølgelig være noe 

som dukker opp utover. 

Vedlagt finner dere kopi av høringsinnspillet fra AASG til Nsg i Grytten saken 

En kort artikkel fra møte vil bli publisert på nsg.no/aust-agder inklusiv presentasjonene. 

Takk for oppmøte og kvelden! 

På vegne av fylkesstyret; Kåre Blålid 


