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Saksliste:  

 

Sak 17/23 Konstituering av styre 

Styremedlemmene takket for fornyet tillit og ønsket samtidig nytt styremedlem velkommen - 

Tor Halvard Totson Mosdøl, Valle og Bykle lokallag. 

Fordeling av oppgaver i styret: 

• Kåre Blålid, leder-sekretær-rovvilt/beiteberedskap 

• Linn Kristin, nestleder- leder gjerterhundnemnd -gjeterhundaktiviteter 

• Sven Reiersen, kasserer – avls og værringaktiviteter 

• Guro Vevstad og Tor H T Mosdøl, organisasjonsarbeid genr. Mm 

 

Sak 18/23 Info fra leder 

• Oppsummering fra årsmøtet AASG – tenke fremover i f t mulig endret gjennomføring. 

• Lokallagene – årsmøter – årsmeldinger. Alt ok 

• Møte mellom bønder og Mattilsyn på Evje 1.3. Greit opplegg. Forventinger til MT. 

• Møte mellom medlem og MT 1.3.23. Orientering 

 

Sak 19/23 Årsmøtemiddag Agder bondelag 10.3 

Leder deltar på årsmøtemiddag og i den anledning takker for samarbeidet, velkommen til ny 

adm leder Ingunn Kile og takker av Finn Åsheim som nå blir pensjonist 

 

Sak 20/23 Gjennomgang av saksmappe til årsmøte i NSG 15-16.3.23 

• Regnskap – avlskostnader er redusert og på rett spor. Organisasjonen avd drives ned 

underskudd. NSG budsjett må speile en organisasjon som drives i balanse. 

https://www.bondelaget.no/agder/nyheter/stiller-til-gjenvalg-og-haper-pa-ny-tillit
https://www.bondelaget.no/agder/nyheter/ingunn-var-nye-sjef


• Innstilling fra valgnemnd ble gjennomgått. 

• Kontingenter fra 2024 justeres etter KPI 

• Kosmetiske endringer i NSG Lagslover 

• 6 innkomne saker som styret tok stilling til 

• Presisering av AASG forventning til vedtak på våre to innsendte saker. 

 

Sak 21/23 Aktivitet i lokallagene 

AASG ønsker å bidra til økt aktivitet i lokallagene. Viktig at våre medlemmer opplever tilbud 

om aktivitet og at det settes om relevante tema for sauebonden. Men viktig er det og med 

samling og bondekafe for samhold og prat. 

AASG ønsker videre at det jobbes med relasjonsbygging overfor MT på Agder. I dialog med 

MT ser vi 3 tema som er aktuelle før lamminga kommer i gang. Det er heiasslipp, tilsyn og 

dokumentasjon, videre tema som helsekort og dyreholdjournal. Vi står i kontakt med 

lokallagene om å slå seg noe i sammen og ta dette tilbudet opp i seg på bl a vårmøter. 

Aktuelle tidspunkt er uke 12/23 samt 29.3. Leder koordinerer denne saken. 

 

Sak 22/23 Revisjon av medlemmer i gjeterhundnemnd 

AASG målsetting er en gjeterhundnemnd med medlemmer som samlet har en kontaktflate 

som representerer vårt område. Derfor utvides nemnda med ytterligere 2 medlemmer. AASG 

ser ikke behovet for varamedlemmer. Dette ordner nemnda internt. Det fattes ikke formelle 

vedtak i nemnda. Behov for vedtak samhandles opp mot fylkesstyre. 

Oppdatert gjeterhundnemnd ser slik ut med virkning fra 8.3.23 (leder Linn Kristin 

kommuniserer dette ut i miljøet og til de de aktuelle): 

• Leder: Linn Kristin Flaten T:48032426 

• Medlem: Knut Nomeland  

• Medlem: Anniken Kristiansen  

• Medlem: Carina Fiære  

• Medlem: Rolf Moseid   

 

 

Sak 23/23 Møter / datoer 

• AASG deltar på årsmøte ABL 10.3.23 
• Årsmøte NSG 15-16.3.23 
• Møter i lokallag uke 12 og 27.3 Tema fra MT. 
• Påmeldingsfrist Scotland tur 20.3.23 
• Felles styremøte på teams med Vest-Agder 25.5.23 

 
Eventuelt 

• Våre hjemmesider og publisering av styremøtereferat mm. Vi fortsetter som tidligere 

uten særlige endringer. Ber lokallag vurdere å ta sine sider mer aktivt i bruk. Lokallag 

kan ta kontakt med leder. Godt verktøy for publisering av aktivitet i lokallaget samt 

arkivering av møtereferat, årsmeldinger mm. 

• Kåre Blålid er oppnevnt som medlem i gruppe (landbruk) for utarbeidelse av 

tiltaksplaner for villreinområdene i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei. Dette i regi 

av Stasforvalteren. 

• Sven Reiersen tar kontakt med Jorunn S Uppstad i f m overtagelse av kasserer 

funksjon. 

https://www.nsg.no/getfile.php/13142270-1661417351/_NSG-PDF-filer/Om%20NSG/Diverse%20lagsdokumenter/Lagslovene/NSGs_lagslovar_vedtekne_11.%20mars%202021%20%282%29.pdf
https://www.nsg.no/fylkeslag/aust-agder/
https://www.nsg.no/fylkeslag/aust-agder/info/referat/
https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/Miljo-og-klima/Viltforvaltning/tiltaksplan-villrein/

