
 
Styremøte Nordland Sau og Geit 

Tid: Mandag 26.01.23 

Sted: Teams 

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

 

Sak 1: Vi tok en gjennomgang av sponsorlista – 24 stk i boks, men fremdeles noen som skal 

purres på. 

Sak 2: Generell informasjon fra Anne Kari 

Rep.møtet i høst – hva skal til for at NSG oppleves som en felles organissasjon. For alle. Og 

hva NSG skal jobbe med. Økonomi er prioritet en. Hva er veien videre for oss? – Skal vi ha 

lønn for kjøttet eller tilskudd å drive? Diskusjonen rundt kvote er spennende. Hvor havner vi 

og hvordan skal vi løse det? 

Kjøtt i skole – introdusere småfekjøtt i skolen. Ta med kjøtt på skolen og lage mat av det 

sammen med elevene. Avtale med Nortura – hvor Nortura sponser kjøttet – denne avtalen blir 

forhåpentligvis videreført. Oppleves som veldig spennende. Ble lagt frem for lokallagslederne 

i Norge, med ønske om at de tar det med seg til lokalskolene.  

Sak 3: Arbeidsplan  

Vi har ikke fått gjennomført så mye av arbeidsplanen i 2022.  

STYRKING AV ORGANISASJONEN 

❖ Kontakt, hjelp og informasjon til lokallagene via ledermøter/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 

PROFILERING 

❖ Medlemsverving – Nordland ligger dårlig an i forhold til andel av småfebøndene som 

er medlem i Sau og geit. 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 

 

ROVDYR 

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

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

Mattilsynet mm.) med å følge opp erstatningssaker og anker  

❖ Delta på møter og gi innspill til Rovviltnemda 



 
❖ Arbeide for samarbeid mellom de ulike aktørene, NSG, Bondelaget, Bonde- og 

småbrukarlaget, reindrifta 

 

Langsiktig styrearbeid 

❖ Oppfordre lokallagene til å ha samlingspunkter bondekveld – bondevelferd 

o Følge opp de som eventuelt ikke kommer 

❖ Følge opp lokallag 

o Ha fokus på noen områder hvert år for å få i gang arbeidet igjen 

❖ Jobbe med å oppdatere medlemmene på nye krav og regler 

❖ Dyrevelferd 

❖ Dyrehelsekurs 

❖ Sauekontrollen  

❖ Smittevernplaner 

❖ Beitebruksplaner 

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

❖ Se på mulighet for å søke prosjektmidler for å få opp aktiviteten i småfemiljøet 

 

Sak 4: Program på fagdagen  

Frist for å ha spikret programmet: mandag 30.01.23 

Valgkomiteen er satt i sving og Ragnhild Engan er informert og sagt at hun kan komme. 

Enkelte lokallag har vært veldig på at valgnemda skulle velge sine nye medlemmer inn, så i år 

har valgnemda fått instruks om at de foreslår inn nytt medlem til nemnda.  

 

Sak 5: Sponsorer klar til årsmeldinga i løpet av kommende uke 

Send annonsene til Anne Kari fortløpende.  

 

Neste møte: Vi tar fortløpende planlegging av årsmeldinga via e-mail. 

Neste møte blir 3. mars kl 14 i Bodø. 

Referent: Linn Hege Engen 


