
 
Styremøte 06.12.21 Nordland sau og geit 

 
Sted: Teams 
Tilstede: Anne Kari, Marit, Hendry, Ketil, Linn Hege 
Forfall: Anders 
 
Sak 1 Jordbruksforhandlingene 
Det kommer et skriv fra NSG sentralt. Med avkrysninger og spørsmål. Anne Kari foreslår at vi 
avventer jobbingen med dette til vi får dette, slik at vi har noe å jobbe med. Vi er enige om å avvente. 
 
Sak 2 Årsmøte 2022 
Usikkert om dette kan kjøres fysisk. Vi kan gjerne planlegge at det blir fysisk, men legge opp til at man 
kan legge om til Teams. 19. februar er forslaget. Foredrag kan også gå på Teams dersom vi 
bestemmer oss for å kjøre det md fagdel. 
Styret kan eventuelt uansett samles, mens man tar resten på Teams. 
Det foreslås rent årsmøte og heller fagdag/kveld senere. Det blir lenge å sitte på Teams. 
Jordbruksforhandlingene kan man også ta en gjennomgang på med innspill. Ronald Slemmen kan 
inviteres for å være med. Om så bare for å vises frem.. Utfordre han på f.eks. : 
Jordbruksforhandlingene, Hvilken retning han mener småfenæringa skal ta. Ca 30 min. 
 
Vi kan også legge opp til gruppearbeid, dersom lokallag sitter sammen eller vi deler inn i grupperom 
på Teams. 
 
Vi går ut med datoen nå, slik at lokallagene kan avholde sine møter før fylkesårsmøtet. 
 
Men stemningen i styret er at vi kjører det digitalt. 19. februar kl 11 - 16. 
 
Marit foreslår også digital årsmelding. Da slipper vi å stresse veldig med sponsorer. Noen bør vi ha, 
men vi trenger ikke jobbe veldig hardt med det.  
 
Vi kjører fagdag senere. Styret tenker gjennom hva vi vil ha til tema.  
 
Sak 3 Valg av utmarksansvarlig 
Utmarksrådet ønsker at hvert fylke har en kontaktperson som kan være mellomledd. Trenger ikke 
sitte i styret, men bør ha kontakt med oss for å være oppdatert på hva som skjer. Ketil eller Anne kari 
sitter allerede der, så vi kan velge en av dem uten at det blir mer jobb. Ketil sitter som leder, så Anne 
Kari foreslås som utmarksansvarlig.  
Styret er enig.  
 
Sak 4 Valg kommunikasjonsansvarlig 
Kommunikasjonsplanen til NSG sentralt er opprettet. Kommunikasjonsrådgiveren Yngve Ekern ønsker 
kontaktperson i fylkene for å bruke for å øke NSGs synlighet. Framsnakke næringa i aviser og sosiale 
medier. Deling av aktuelle ting som foregår i næringa og fremme nye produkter f.eks. 
Marit foreslår Edel. Hun er nært knyttet til styret, hun er journalist, og veldig dyktig.  
 
Edel kan absolutt være interessert og skal tenke på det.  
Vi må ha tilbakemelding før jul. 
  
  



 
Sak 5 Neste styremøte 
Fysisk møte på nyåret. Uttalelsen fra NSG sentralt er rett rundt hjørnet. Så det kan brukes sammen 
med det fra Bondelaget for å jobbe med jordbruksforhandlingene.  
Mandag 10. januar i Bodø kl 10. Vi finner et sted med litt billigere møterom. F.eks. Folkets hus der de 
tar 1000 kr. Eller statens hus? Marit sjekker opp.  
 
Sak 6 Orienteringer 
Gjeterhundrådet og representanter der. 
Vi meldte inn at vi ikke ønsket endring der. Vi har Jørgen Bjerkli som representant fra Nord-Norge  
Troms og Finnmark var enige. 
Det har kommet innspill om at noen mener det er feil at ikke gjeterhundnemda ikke har fått gitt 
innspill. Det er ikke kommet henvendelse til fylkesstyret direkte. Saken ble tatt opp for å vurdere om 
det ble gjort på riktig måte. Vi mener at dette må fylkesstyret få bestemme. Dette fordi ikke alle har 
nemder og lag osv. Det bør gå riktig tjenestevei. Vi som region bør kunne komme med vårt innspill 
der fra fylket. Dette for å unngå bukken til havresekken. Det er ryddigst hvis fylket gjør det. Dette 
fordi det kan bli vanskelig å bli enige med alle nemdene og lagene vi har i fylket. Så når hele regionen 
på fylkesnivå er enige, så mener vi at det blir riktig at vi kan ta den avgjørelsen. Vi. I fylket skal jo se 
på representanten som kan bidra med ting inni gjeterhundmiljøet.  Jørgen Bjerkli gjør en god jobb i 
gjeterhundrådet.  
Fylkesstyret er enig i at avgjørelsen som ble tatt var riktig. 
 
Roy Aakre inviteres til møtet i januar slik at vi får en oppdatering på hva som er aktuelt fra 
Gjerehundnemnda.  
 
For senere år: Vi bør sende ut et skriv med instruks for arbeidet med gjeterhund og så kan lokallagene 
foreslå en gjeterhundrepresentant. Så får fylket velge ut fra forslagene. Vi har vedtatt hvordan dette 
skal gjøres. Så vi må forsøke å etterleve det. Styret forfatter et skriv som kan sendes ut. Frist for 
innspill 5. januar. 
 

Linn Hege Engen 


