
 
Styremøte Nordland Sau og Geit 

Tid: Torsdag 05.01.23 

Sted: Teams 

Til stede: Anne Kari, Hans Elling, Ketil, Anders og Linn Hege 

Forfall: Ketil Are 

 

Sak 1. Årsmøte 

4.-5. mars. Ketil har fått tilbud fra Ramsalt. Tilbudet er gått ut, men det bør gjøres noen 

justeringer i tilbudet da dette inneholder både rom og middag.  

Beløpet kreves innbetalt i veldig god tid i forkant, noe som kan være utfordrende.  

Vi må i så fall ha mulighet for å justere antall dagpakker når vi er nærmere årsmøtet. 

Ketil sjekker med hotellet.  

Hendry Edvartsen og Marit Langeland inviteres også for å takkes av på en ordentlig måte. 

Fagdag lørdag og årsmøtet søndag. 

Forslag til program: 

Framtida i Nortura Region Nord og markedssituasjon sau og geit. Bjørn Arne Skoglund. Hans 

Elling hører med Bjørn Arne. 

Tilskuddsfôr/bolus – FK har ansatt et nytt menneske i FK som kun skal jobbe med tilskuddfôr 

og boluser. Dette er populært, men også veldig viktig å sette seg inn i. Linn Hege hører med 

HT for sau om en person som ikke er selger selv. 

Avl og semin. Mye som skjer på den siden. Noen fra NSG? Martin Glørsen? Glenn Knædal? 

De to sammen? Anne Kari undersøker. 

NSG-sentralt: Ketil Trongmo informerer.  

Fokus på grovfôr og redusert bruk av kunstgjødsel. Norsk Landbruksrådgivning. Ketil hører 

med NLR 

Gruppearbeid:  

- Hvordan få opp aktiviteten i lokallagene? Få innspill på hva fylkesstyret kan gjøre/bør 

gjøre annerledes.  

- Innspill til jordbruksforhandlingene.  

 

 

 

 

 



 
Årsmelding 

Vi snakket sist om at vi skulle ta kontakt med Marit Langeland og høre om hun kan hjelpe oss 

i år. Ketil spør henne. 

Styrets beretning – Anne Kari 

Årsmelding geit – Ketil Are 

Årsmelding gjeterhundnemd – Roy Aakre 

Årsmelding saueavl – Glenn Knædal 

Årsmelding rovvilt – Anne Kari og Ketil 

Arbeidsplan – Settes opp sammen neste styremøte. 

Budsjett – settes opp etter at vi får regnskapet  

Regnskap – Bjørnar Sveli 

Utsendelse til valgnemd – Anne Kari sender ut 

Forhåndsvarsel må sendes ut snarest – Linn Hege sender ut så snart hotell er klart. 

Sak 2. Info fra NSG 

Ketil orienterer. Det jobbes med DVP og det er satt ned en gruppe for å se på 

markedsregulering for å vurdere alle sider av saken. Revidering av FKT – samarbeid med NB 

og NBS. En del å ta tak i. Mye misnøye og mange lokalsaker som må tas tak i.  

Sak 3. Eventuelt 

Til info: Glenn har sendt regning på en møtegodtgjørelse til hver av fylkeslagene i Nord-

Norge for deltagelse på avlsrådsmøter ut over den standard møtegodtgjørelsen. Ingen av de 

andre representanter i rådene får noen godtgjørelse. Han synes jobben som kåringsansvarlig i 

Nordland er for mye jobb og ønsker å avtre fra den stillinga.  

 

Det ble en snakk om semin og hvordan det har gått, samt småraselagene og sosiale medier.  

 

Vi må minne om at lokallagene må gjennomføre sine årsmøter innen utgangen av januar. Linn 

Hege sender ut dette samtidig med forhåndsvarsel om fylkesårsmøtet. 

 

Neste møte: Mandag 16.01.23 kl. 20:00 på Teams 

 

Referent: Linn Hege Engen 


