
 
Styremøte i Nordland sau og geit 17.02.21 

Tid og sted: Kl 19:00-22:30 på Teams 

Til stede: Anne Kari Snefjellå, Ketil Trongmo, Hendry Edvardsen, Marit Langeland. 

Linn Hege og Aimee hadde noe tekniske problemer og kom sent inn med sporadisk kontakt. 

 

Saksliste: 

1. Jordbruksforhandlingene 

• Anne Kari gikk gjennom vårt innspill til jordbruksforhandlingene og vi fikk gode 

diskusjoner rundt punktene.  

• Kvotetaket på geitemelk ble nøye diskutert, Hendry mener kvotetaket gjør 

rekrutering til næringa vanskelig. Dette i kombinasjon med at kvoteleie og -kjøp 

problematiseres og mener at neste generasjon geitebønder går glipp av en god 

oppstart dersom gården må selge kvota pga regelverket. Styret ble ikke enige om at 

dette er noe som skal fremmes fra fylkeslaget. 

• Prisen på kjekjøtt må opp – Geita må inn i markedsreguleringsordningen, slik at man 

får omsetningsavgift og reguleringsverktøyene som trengs for å etterstrebe 

markedsbalanse. 

2. Årsmøte 

• Vi må snart få ut innkalling og saksliste. Dette gjøres så fort som mulig.  

• For å avgi stemme til årsmøtet var det først planlagt å benytte Smartvote. Vi tok en 

diskusjon på dette i styret og kom frem til at vi føler det er tryggest å benytte SMS 

for å få folk til å være med. NSG sentralt gir oss frie tøyler til å gjennomføre valg som 

vi selv ønsker. Vi må finne en som kan ta imot og telle opp stemmene – dette blir 

diskutert på neste styremøte. 

• Marit har satt opp forslag til arbeidsplan – hun foreslår også at vi legger inn faste 

Teams-møter 3-4 ganger i året med alle lokallagslederne, for å holde kontakten med 

lokallagene og gi eventuelle orienteringer.  

• Vi må få inn årsmeldinger, samt regnskap og budsjett i årsmeldingen før den er klar. 

3. Orienteringer 

• Leirfjord sau og geit ønsker å søke om NM i bruk av gjeterhund i 2022. Dette stiller 

fylkesstyret seg bak.  

• Anne Grethe Stabekk fra NSG sentralt har videresendt en sak om henvendelse fra et 

lokallag som ønsker info om hva som skal til for å ekskludere et medlem fra 

lokallaget. Medlemmet lager dårlig stemning og gjør det vanskelig å sitte i styret. 

Anne Kari har undersøkt i regelverket og det skal en del til for å få dette gjort på rett 

måte. Hva som skal til blir videreformidlet til det aktuelle lokallaget.  

• Anne Kari orienterte om fylkesledersamlinga som ble gjennomført sist mandag. 

Valgkomitèens innstilling var å bytte ut leder og nestleder og det forventes en del 

styr og bråk i forbindelse med valget på NSGs årsmøte. Dette er veldig synd.  

4. Eventuelt 

• Budsjett og regnskap fra gjeterhundnemda ønskes at fylkesstyret får innsyn i. Anne 

Kari ber Bjørnar om dette. 



 
Neste møte blir torsdag 25.02.21 kl 20:00 på Teams 

 


