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Årsmøte Nordland sau og geit 2021 
Møteleder: Ragnhild Engan 
Referent: Linn Hege Engen  

Møtet ble avholdt på Teams, lørdag 19. februar 2022 

 
Sak 1: Opprop 

21 stemmeberettiget – 13 lokallagrepresentert 

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saklista ligger i årsmeldinga hvor også sakslista ligger der.  

Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 3: To til å underskrive protokoll 

May Lisbeth H. Kyllingmo og Geir Amundsen 

Sak 4: Leders tale, årsmelding fra styret og nemder 

Anne Kari gikk gjennom hilsen fra leder.  

Marit Langeland gjennomgikk årsmelding fra styret.  

Til tross for restriksjoner har det vært en del aktivitet og det er behandlet 36 saker, og blitt avholdt to 

nettmøter for lokallagene.  

 

Hendry gikk gjennom årsmelding geit.  

21 aktive produsenter og 4 stk som har produksjon til seg selv. Forholdstallet er gått opp 1 % og det 

brukes mer melk til bl.a. osteproduksjon. Kvalitetsmessig er vi stabile. Nedgang i brunostproduksjon, 

noe som er dumt. Tine jobber godt med å få brukt melka. Kjøttprisene har gått opp, og det er bra.  

Vi må fremsnakke næringa vår. Enda mer enn vi gjør nå. 

 

Tom Even Lillemo gikk gjennom årsmelding og budsjett for gjeterhundnemda. 

5 styremøter og 15 saker behandlet. Vi er veldig heldige i Nordland, med de ildsjelene vi har.  

Styret takker alle som står på og berømmer all aktivitet som har vært i året som har gått. Vinnere av 

de ulike konkurransene ble gratulert. 

Linn Hege Engen gikk gjennom markedssituasjonen på småfe 

Anders Nilsen gikk gjennom avlsåret i 2021.  

Kåringssesongen er gjennomført som normalt til tross for Covid-19. 551 værlam fordelt på 9 raser 

fikk lillamerket i øret. Dårlige seminresultater er svært demotiverende. Det jobbes svært godt i 

Nordland innafor avl. Flere av de beste værene i Nordland hevder seg helt i norgestoppen og vi 

hadde tre værer i seminkatalogen.  

 

Ketil Trongmo gikk gjennom årsmelding rovvilt 

Rovvilt er dessverre noe som vi merker mye til i fylket. Styret jobber mye med denne 

problemstillingen og vi har fått et godt samarbeid med de andre aktuelle organisasjonene og 

reindrifta. Positivt med nytt politisk styre, så vi står på for å sørge for at politikerne ikke 

glemmer hva de har lovet. 
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Vedtak: Årsmeldinger enstemmig godkjent 

 

Sak 5: Regnskap 

Bjørnar Sveli refererer. 
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Balanse 2021 

Nordland Sau Og Geit  

 31.12.2021 31.12.2020 

EIENDELER 

 1300  Andeler i AKS SA 1 000 1 000 
 1500  Kundefordringer 26 635 43 131 
 1530  Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 8 400  0 
 1579  Andre kortsiktige fordringer  0  0 
 1720  Andre kortsiktige fordringer  0  0 
 1730  Gjeterhundprøver tilgode hos lokallag 21 660  0 
 1770  Andre periodiseringer  0 -21 857 

1920 Bank 4530.29.35703 brukskonto 328 802 252 087 
1921 Bank 4530.17.91931 Høyrente 181 093 180 868 

 SUM EIENDELER 567 590 455 230 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 

 2050  Annen egenkapital 405 743 351 515 

 Sum egenkapital 405 743 351 515 

Gjeld 

 2740  Oppgjørskonto merverdiavgift 27 160 37 599 
 2770  Skyldig arbeidsgiveravgift  0 1 307 
 2930  Skyldig lønn/oppgjør reiseregninger 15 998  0 

2989 Avsetning gjeterundarbeid 97 029 41 529 
2990 Prøveavgift gjeld til Norsk Sau og Geit 21 660 23 280 

 Sum gjeld 161 847103 715 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 

NO 986 298 355 M VA Nordland Sau Og Geit  Side 1 
 

Revisjonsrapporten ble lest opp av Bjørnar Sveli. Revisor anbefaler godkjenning av regnskapet som 

det foreligger.  

Kommentarer: Noen har ikke søkt om sponsing til arrangementer siden det er brukt så lite penger på 

gjeterhund. Så her er det tydelig et etterslep. 

-  Godtgjørelsene som blir utbetalt som er under 10000 kr blir ikke med på skattemedlinga. 

Bare til opplysning. 

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent 

567 590 455 230 
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Sak 7: Forslag til arbeidsplan 

Ketil gikk gjennom arbeidsplanen.  

STYRKING AV ORGANISASJONEN 

❖ Kontakt, hjelp og informasjon til lokallagene. Ledermøte. Nettsamling. 
❖ Delta aktivt på landsmøte og representantskapsmøter. 

❖ Gi innspill til høringer i NSG. 

❖ Gi innspill til jordbruksforhandlingene. 

❖ Delta i prosjekter der det er naturlig,  

❖ Arrangere fagdag og årsmøte. 

❖ Styret følger og støtter opp avlsarbeidet i fylket. 

❖ Følge opp gjeterhundarbeidet i fylket.  

❖ Jobbe med prissetting og marked. 

❖ Følge opp brukere med tap, og oppfordring til å søke erstatning. 

 

PROFILERING 

❖ Medlemsverving. Støttemedlemmer er også viktige å verve. 

❖ Jobbe med å markedsføre saker som omhandler småfeholdet i media.  

❖ Ha oppdaterte nettsider og facebook-side. Holde stand der det er naturlig, i 

samarbeid med lokallag, eks landbruksmesse i Sandnessjøen, Horva, NM i Leirfjord. 

Vesterålen. 

 

ROVDYR 

❖ Jobbe aktivt opp mot rovdyrforvaltningen (Statsforvalteren, rovviltnemnda, SNO, 

Mattilsynet mm.) med å følge opp omstillingssaker, erstatningssaker og anker.  

❖ Delta på møter og gi innspill til Rovviltnemda. 

❖ Bruke media bevisst for å skape forståelse for de negative virkningene dagens 

rovviltforvaltning påfører småfenæringa. 

❖ Arbeide for samarbeid mellom de ulike aktørene, NSG, Bondelaget, Reindrifta.  

 

SMÅFEDRIFT. 

❖ Jobbe med å oppdatere medlemmene på nye krav og regler.  

❖ Dyrevelferd,  

❖ Dyrehelsekurs. 

❖ Sauekontrollen.  

❖ Smittevernplaner. 

❖ Sende informasjon og oppfordring til alle lokallag slik at dette kommer på plass.  

Kommentarer: Veldig omfattende. Leirfjord sau og geit gir innspill på at Horva arrangeres i 

år. Leirfjord kommer ikke å ha hovedansvaret for stand på Horva pga arbeidet med NM i 

gjeterhund. Noen andre må ta ansvar der dersom det skal være stand der.  

 Innspill til stimuleringsmidler til lokallagene. mulig premiering til de lokallagene med mest 

aktivitet? Kunne vært et tiltak for å øke aktiviteten. 
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Vedtak: Styret tar innspillene til vurdering  

 

Sak 8: Budsjett 

Anne Kari presenterte budsjettet. 

Det ble avdekt feil i budsjettet under gjennomgangen 

Bjørnar Sveli: Annonseinntekt 2022 skal være for årsmeldinga som nå presenteres. Så vi har feil i 

budsjettet. Budsjett må korrigeres. Underskuddet på årets budsjett blir dermed større.  

Horva er heller ikke tatt med i budsjettet.  

Stort underskudd i budsjettet er kanskje feil, men vi gjør det for å få opp aktiviteten i året etter 

korona.  

Ledersamlinger hadde vi ofte tidligere, så vi håper å få det opp å gå igjen.  

Styret ber om tillitt til at vi finner en løsning på budsjettet med de innspillene som er kommet. 

Med de annonseinntektene endret så blir underskuddet -86 200 kr  

Innspill om at man i en slik situasjon kan bruke av i hvert fall overskuddet fra i fjor. Om man så må 

bruke litt til for å få i gang aktiviteten igjen, så kan det være greit. Men det bør ikke gjentas. 

Utdanning av kåringsdommere – burde vi prioritere utdanning av nye/videreutvikle de vi har? 

Innspill fra regnskapsfører: Summen på årsmøte gjelder jo møtet vi har i dag. Det blir jo ikke den 

summen i år, men først til neste år. Det betyr at de 50 000 som står på årsmøtehelg kan tas bort. 

Anne Kari får samtykke til å endre budsjettet med de innspillene som har kommet. 

Nytt budsjett for 2022: 
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Vedtak: Budsjett enstemmig godkjent 
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Sak 9 Valg:  

I år ble skriftlig valg gjennomført via SMS – 21 stemmeberettiget. 

Tellekorps: Linn Hege Engen 

Valgnemda har bestått av: 

Jørn Ellingsen, leder 

Knut Joakimsen 

Sissel Rødfjell 

 

Styret 

Valgkomiteens innstilling var Hans Elling Angell som nestleder. Anders Nilsen kom med benkeforslag 

på Ketil Trongmo for dette vervet. Argumentet er at det er en fordel at en erfaren sitter med det 

vervet 

Valgkomiteens innstilling på geiterepresentant var Christian Klette. Anders Nilsen kom med 

benkeforslag på Ketil Are Edvartsen, som også er forespurt og villig til å stille på valg. 

 

Vara til styret  

Valgkomiteens innstilling til 1. vara var Andre Kristoffersen. Hendry Edvartsen kom med benkeforslag 

Christian Klette. 

 

 

 

Funksjon Navn Periode Avstemming 

Leder, 1 år Anne Kari L 

Snefjellå 

2022 - 2023  Valgt 20 for, 1 blank 

Styremedlem Hans Elling Angell 2022 - 2024 Valgt 20 for, 1 blank 

Nestleder Ketil Trongmo 2022 - 2023  Valgt med 15 stemmer for, 6 

mot 

Styremedlem Anders Nilsen  2021 – 2023  Ikke på valg 

Styremedlem Ketil Trongmo 2021 – 2023  Ikke på valg 

Styremedlem 

Geiterepresentant 

Ketil Are Edvartsen 2022-2024  Valgt med 11 stemmer for, 8 

mot, 2 blank 

    

Funksjon Navn Periode Avstemming 

1.vara Christian Klette 2022 -2023  Valgt med 15 stemmer for, 4 

stemmer mot, 2 blank 

2.vara Johnny Dahl Hansen 2022 -2023 Enstemmig valgt  

3.vara May Lisbeth 

Kyllingmo 

2022 -2023 Enstemmig valgt  
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Revisorer med vara 

 

Funksjon Navn Periode Avstemming 

Revisor Snorre Forsbakk 2022-2023 Enstemmig valg 

Revisor Kenneth Larsen 2022-2023 Enstemmig valg 

Vara revisor Elvin Rølvåg 2022-2023 Enstemmig valg 

Vara revisor Johan Rødås 2022-2023 Enstemmig valg 

 

Årsmøte 

 

Valgkomitè 

Årsmøtet foreslår nytt medlem. May Lisbeth H. Kyllingmo spør hvorfor ikke valgkomiteen kan velge 

nytt medlem. Ragnhild Engan sier det står i lagsloven at Årsmøtet velger denne. 

 

  

Funksjon Navn Periode Årsmøte2022 

Revisor Snorre  Forsbakk 2022-  2023  Gjenvalg 

Revisor Kennth Larsen 2022-  2023 Gjenvalg 

Vara revisor Elvin Rølvåg  2022-  2023 Gjenvalg 

Vara revisor Johan Rødås 2022 – 2023 Gjenvalg 

Funksjon Navn Periode  

Møteleder årsmøte  Ragnhild Engan 2022 – 2023 Enstemmig valg 

Vara møteleder Geir Amundsen 2022 – 2023 Enstemmig valg 

Funksjon Navn Periode  

Leder valgkomité Knut Joakimsen 2020 – 

2023 

Ikke på valg 

Valgkomitémedlem Sissel Rødfjell 2021 – 

2024 

Ikke på valg 

Valgkomitémedlem Terje Bjørsvik 2022 – 

2025  

Enstemmig valgt 

    

1 Vara valgkomite Geir Tønder 2022 – 

2023 

Enstemmig valgt 

2 Vara valgkomite Frank Arntsen 2022 – 

2023 

Enstemmig valgt 

3 Vara valgkomite Anne Maren 

Govassli 

2022 – 

2023 

Enstemmig valgt 
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Valgkomitéens forslag til godtgjørelser, ingen endringer. 

Funksjon Godtgjørelser Telefongodtgjørelse 

Leder Kr 15 500 1000 

Nestleder  Kr 5500 500 

Sekretær Sponses av Nortura Sponses av Nortura 

Kasserer 10 000 500 

Styremedlem 2000 500 

Avlsansvarlig 7000 500 

 

Møtegodtgjørelser skal etter årsmøtevedtak 

følger satser i NSG sentralt, disse er for 2022: 

Daggodtgjørelse (over 4 timer) 

• Fysiske eller digitale møter over 4 timer. 

2 000,- 

Godtgjørelse (2 til 4 timer) Fysiske eller 

digitale møter2 til 4 timer. 

1 000,- 

Godtgjørelse (under 2 timer) Fysiske eller 

digitale møter under 2 timer. 

500,- 
   
Kjøring etter statens satser. 

  
Avløser mot dokumentasjon, kr 1200/dag. 

  

   
Avløserutgifter mot dokumentasjon, inntil kr 1200,- for den som møter på årsmøte 

 
Kommentarer: Bjørnar Sveli - Skal den som sitter med årsmeldinga får godtgjørelse slik som det har 
vært praktisert – hvor skal det da synliggjøres? 
Forslag om at styret får anledning til å finne ut av dette selv.  
 

Vedtak: Godkjent 

 

Årsmøtet velger 3 utsendinger med vara for landsmøtet NSG  

Enstemmig vedtak: Resten av styret sendes til årsmøtet 

- Anders Nilsen 

- Hans Elling Angell 

- Ketil Are Edvartsen 

Varautsendinger i nummerert rekkefølge valgt av årsmøtet: 
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1. vara: May Lisbeth H. Kyllingmo 

2. vara: Christian Klette 

3. vara: Johnny Dahl Hansen 

Sak 9: Innkommende saker 

Ingen innkommende saker 

Gjenvalgt leder takket for tillitten og takker møteleder for veldig bra innsats. Anne Kari takker av 

avgående medlemmer Hendry Edvartsen og Marit Langeland – deres solide innsats har vært meget 

verdifull og blir savnet. 

Møtet avsluttet 15:35 

 

Linn Hege Engen 

Referent 

 

 

Referatet er gjennomlest og elektronisk godkjent av May Lisbeth H. Kyllingmo og Geir Amundsen 

 

 


