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Årsmøte Nordland sau og geit 2022 
Møteleder: Ragnhild Engan 
Referent: Linn Hege Engen  

Møtet ble avholdt Quality Hotel Ramsalt 

 
Møteleder Ragnhild Engan åpnet årsmøtet og møtet satt 09:05 

Sak 1: Opprop 

Møteleder foretok opprop i henhold til deltagerliste 

20 stemmeberettiget – 11 lokallag representert 

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling ble utsendt 08.02.23. Saklista står i sin helhet på side 7 og 8 i Årsmelding 2022 Nordland 

Sau og Geit.  

Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 3: To til å underskrive protokoll 

May Lisbeth H. Kyllingmo og Vegard Øvrevoll 

Sak 4: Leders tale, årsmelding fra styret og nemder 

- Anne Kari Snefjellå gikk gjennom hilsen fra leder 

- Ketil Trongmo gjennomgikk årsmelding fra styret 

- Ketil Are Edvartsen gjennomgikk årsmelding geit 

- I fravær av noen fra gjeterhundnemnda gikk Lars Andreas Botn gjennom årsmelding 

gjeterhund 

- I fravær av avlsansvarlig Glenn Knædal gikk Anders Nilsen gjennom årsmelding avl 

- Ketil Trongmo gikk gjennom årsmelding rovvilt 

Årsmeldingene kan leses i sin helhet i Årsmelding 2022 Nordland Sau og Geit 

 

Kommentarer: 

Prisen på rovvilterstatninga er for liten 2300 kr for et lam tapt er for lite. Vi får jo mer for slaktet. Her 

må det gis innspill.  

Kvaliteten på det man leverer må kunne dokumenteres som grunnlag til rovvilterstatninga slik at vi 

unngår at det er snittet. Individuell beregning kan gjennomføres nå, men det er jo 1 års 

behandlingstid.  

Ringdrifta er for dårlig kompensert. Vi taper penger på å sponse resten av næringa. Vi mangler 

miljøet med interessen.  

 

Vedtak: Årsmeldinger enstemmig godkjent 
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Sak 5: Regnskap 

Bjørnar Sveli hadde ikke anledning til å delta, så Anne Kari informerte. 

Tabell 1. Samlet resultatregnskap alt inkludert 
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Tabell 2: Balanse 
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Tabell 3: Resultatregnskap styret 
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Tabell 4: Resultatregnskap avl 
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Kommentarer:  

God oversikt ved å dele opp regnskapene. 

Gjeld – avsetning gjeterhundarbeid – hva er det? Det er de 25 000 som ikke brukes opp som 

akkumuleres – oppsparte midler rett og slett.  

Brukskonto er rimelig høy – det er ikke behov for å ha så mye der. Kunne vi ikke overført noe til 

høyrentekontoen?  

Burde vi satt noe på fond? Det gjøres sentralt. 

Er det ikke meningen at vi skal bruke noe penger? Hvis vi sliter med avlsarbeidet osv, hvis vi ikke skal 

bruke de?  

Glenn Petter anbefalte økte satser for kåringsdommerne som må reise langt og lenge. Anders Nilsen 

støtter opp om dette og mener kanskje noe av våre oppsparte midler kan gå til å styrke økonomien 

der. Det er dugnadsarbeid. Ketil mener dette bør jobbes mot på sentralt hold slik at føringen for 

satsene blir likt i landet. Men at vi da har en større sats for de som reiser langt og mye.  

Det burde ikke være dugnad når vi har penger på bok.  

Lokallagene sitter også med penger – hva med å betale kåringsavgifta for de som stiller med værer?  

Innspill om at denne diskusjonen burde tas under budsjett.  

Innspill om å dele opp i egne kontoer de pengene som står på de forskjellige gruppene. F.eks 

gjeterhundarbeid og avl – få dem skilt ut og bedre oversikt over penger ut og inn per konto. 

Har man penger så bør de brukes til å skape engasjement og aktivitet. Styret bør ikke være redd for å 

bruke mer penger enn vi får inn per år siden vi har mye på bok.  

Dommersamling – lenge siden sist. Nye regler for kryss og bruksegenskaper, og flere nye raser. 

Dommerne er ikke oppdaterte. Vi burde ha flere dommersamlinger. 

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent 
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Sak 7: Forslag til arbeidsplan 

Anne Kari gikk gjennom arbeidsplanen.  

STYRKING AV ORGANISASJONEN  
• Kontakt, hjelp og informasjon til lokallagene.   
• Ledermøte.  
• Arrangere fagmøter.  
• Hjelpe inaktive lokallag til å slå seg sammen med andre, få i gang aktiviteten  
• Delta aktivt på årsmøte 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. Støtte/husstandsmedlemmer er 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  

• Jobbe aktivt opp mot rovdyrforvaltningen (Statsforvalteren, rovviltnemnda, SNO, 
Mattilsynet mm.) med å følge opp erstatningssaker og ankesaker.   
• Delta på møter og gi innspill til Rovviltnemda.  
• Arbeide for samarbeid mellom de ulike aktørene, NSG, Bondelaget, Bonde og 
Småbrukerlaget og Reindriftsnæringa.   
• Følge opp brukere med tap, og få alle til å søke om erstatning.  

  
  
LANGSIKTIG STYREARBEID  

• Bondevelferd.  
• Dyrevelferd.   
• Dyrehelsekurs.  
• Sauekontrollen.   
• Smittevernplaner.  
• Klimakalkulator.  
• Vise frem de gode historiene fra småfeholdet i media/sosiale medier  

 

Kommentarer:  

Eventuell kursing av dommere foreslås inntatt i arbeidsplanen. Styret tar med innspillet til 

avlsansvarlig for å planlegge et eventuelt punkt inn i arbeidsplanen.  

For å endre e-post på medlemssidene så må man be om det fra NSG sentralt. 
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Fokuset på fagdagen bør komme enda mer frem slik at folk kanskje blir fristet til å delta. Og 

det må komme veldig klart frem at alle kan delta.  

Vedtak: Innspillene fra årsmøtet tas med videre. Arbeidsplanen enstemmig godkjent 

 

Sak 8: Budsjett 

Nytt budsjett for 2023 med endringer fra årsmøtet: 

BUDSJETT NORDLAND SAU OG GEIT  
   

Inntekter Budsjett 2023 Regnskap 2022 

Kontingent 175 000 175 552 

Annonser 32 000 0 

Kåringsavgift 130 000 110 200 

Annen inntekt 0 315 

   

Sum inntekter 337 000 286 067 

   

   

   

Utgifter   

Lønn til ansatte 90 000 83 670 

Årsmøtehelg 50 000 0 

Ledersamling 2023 50 000 0 

Godtgjørelse til styre- og tillitsvalgte 37 000 37 000 

Arbeidsgiveragvift 6 000 6 154 

Driftsmateriell/rekvisita avlsarbeid 5 000 3 951 

Kontorrekvisita/porto/lisens regnskap 1 000 61 

Gjeterhundarbeid 25 000 25 000 

Styremøter 12 500 0 

Andre møter 15 000 0 

Utgifter stand NM Leirfjord 0 6 368 

Bilgodtgjørelser 25 000 21 245 

Reisekostnader andre 20 000 11 559 

Bank- og kortgebyrer 500 115 

Annen kostnad  4 000 

Aktivitetsstøtte lokallag 50 000  
Kurs kåringsdommere 80 000  
Sum utgifter 467 000 199 123 

   

Netto resultat -130 000 86 944 
 

Kommentarer: 

- Eventuell endring i godtgjørelse til styret er ikke med i budsjettet. 
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- Forslag om 100 000 kr som en utgiftspost som lokallagene kan søke på til aktivitet/ utsending 

til årsmøtet «Aktivitetsstøtte lokallag» 

- Et budsjett i balanse, der kan skje mye uforutsett.  

- Dommersamling – å få instruktør til Bodø kan bli billigere enn å sende dommerne sørover  

- Ledersamling – vi som er her i dag må spre ordet og oppfordre til å delta på ledersamling til 

høsten 

- Lagene med kun få medlemmer må det brukes ressurser på å få sammenslått eller økt 

medlemsmassen. Lokallagene må også jobbe for å få liv i miljøene igjen.  

- Legge en klausul om at regnskap må legges ved og at fylkesstyret vil vurdere lokallagenes 

økonomi ved hver søknad. 

Vedtak: Justert budsjett enstemmig godkjent 

 

Sak 9 Valg:  

19 stemmeberettigede ved valg 

Tellekorps: Marit og Marianne 

Valgnemda har bestått av: 

Knut Joakimsen, leder 

Sissel Rødfjell 
Terje Bjørsvik 

 

Styret 

 

Vara til styret  

Revisorer med vara 

Funksjon Navn Periode Avstemming 

Leder, 1 år Anne Kari L 

Snefjellå 

2023 - 2024  Valgt. 19 stemmer for, 0 blank 

Styremedlem Hans Elling Angell 2022 - 2024 Ikke på valg 

Nestleder Ketil Trongmo 2023 - 2024  Valgt. 19 stemmer for, 0 blank 

Styremedlem Anders Nilsen  2023 – 2025  Valgt. 19 stemmer for, 0 blank 

Styremedlem Ketil Trongmo 2023 – 2025  Valgt. 19 stemmer for, 0 blank 

Styremedlem 

Geiterepresentant 

Ketil Are Edvartsen 2022 – 2024  Ikke på valg 

Funksjon Navn Periode Avstemming 

1.vara Bjørn Rune Finjord 2023 -2024  Enstemmig valgt 

2.vara Christian Klette 2023 -2024 Enstemmig valgt 

3.vara May Lisbeth Hoffmansfjell 

Kyllingmo 

2023 -2024 Enstemmig valgt 
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Funksjon Navn Periode Avstemming 

Revisor Snorre Forsbakk 2023-2024 Enstemmig valgt 

Revisor Kenneth Larsen 2023-2024 Enstemmig valgt 

Vara revisor Elvin Rølvåg 2023-2024 Enstemmig valgt 

Vara revisor Johan Rødås 2023-2024 Enstemmig valgt 

 

Årsmøte 

 

Valgkomitè 

 

Årsmøtet velger 3 utsendinger med vara for landsmøtet NSG  

Enstemmig vedtak: Resten av styret sendes til årsmøtet 

- Anne Kari Snefjellå 

- Hans Elling Angell 

Varautsendinger i nummerert rekkefølge valgt av årsmøtet: 

1. vara: Anders Nilsen 

2. vara: Ketil Are Edvartsen 

3. vara: Terje Bjørsvik 

Valgkomitéens forslag til godtgjørelser 

Møtegodtgjørelser skal etter årsmøtevedtak 2021 følge satser i NSG sentralt 

 
Kommentarer:  

Funksjon Navn Periode Avstemming 

Møteleder årsmøte  Ragnhild Engan 2023 – 2024 Enstemmig valgt 

Vara møteleder Marit Langeland 2023 – 2024 Enstemmig valgt 

Funksjon Navn Periode  

Leder valgkomité Sissel Rødfjell 2021 – 

2024 

Ikke på valg 

Valgkomitémedlem Terje Bjørsvik 2022 – 

2025 

Ikke på valg 

Valgkomitémedlem Anne Maren 

Govassli 

2023 - 

2026 

Enstemmig valgt 

    

1. Vara valgkomite Geir Tønder 2023 – 

2024 

Enstemmig valgt 

2. Vara valgkomite Frank Arntsen 2023 – 

2024 

Enstemmig valgt 

3. Vara valgkomite Krister Andre 

Bjørsvik 

2023 – 

2024 

Enstemmig valgt 



Protokoll årsmøte for 2022 05.03.23  11 av 12 
 

Valgkomiteen hadde ikke tatt stilling til godtgjørelsen til styremedlemmene. Dette ble tatt opp i 
årsmøtet med spørsmål om hva styret selv synes om godtgjørelsene. 
Leder mener at hvis en skal ha økning bør alle ha økning. 
 

Konkrete forslag fra årsmøtet:  
- 2000 kr økning på leder og nestleder 
- 20 000 kr/ stk leder og nestleder 
- Nestleder opp til 10 000, leder opp til 20 000 kr 
- Fjerne telefongodtgjørelse 

 
Vi stemmer over forslag om å fjerne telefongodtgjørelse, samt økning i godtgjørelse til 10 000 kr for 
nestleder og 20 000 kr for leder.  
 

Vedtak: Vedtatt med 15 stemmer for, 4 stemmer blank 

Forslag om å ta bort telefon og øke til 5000 kr for resterende styremedlemmer. 

Vi stemmer over forslaget 

Vedtak: Vedtatt med 18 stemmer for, 1 stemme mot 

Sak 9: Innkommende saker 

Innkommende saker fra Leirfjord sau og geit: 

- Oppdatering av instruktører, samt utdanning av nye. Kursing av sauefolk som ønsker å få seg 

border collie, og hvordan få valpen til å gjete på en naturlig og dyrevelferdsmåte, er en veldig 

viktig oppgave. Derfor er det viktig at Nordland har gode og utdannede instruktører. Vi har 

dyktige instruktører i fylket, men disse må få et tilbud om oppdatering. Utdanning av nye 

instruktører er også svært viktig, siden det er stor etterspørsel av kurs. Det er 4 

hovedinstruktører i Norge. Disse er klare til å komme nordover, men et slikt kurs av 

instruktørene vil bli såpass kostbart, at årsmøtet må bevilge mere penger enn hva nemnda 

har som budsjett. Dette mener vi er en så viktig sak, at det bør diskuteres på årsmøtet i 

Nordland sau og geit 2023. 

 

- Kan vi ta en gjennomgang av støtte til dommer utgifter ved gjeterhund prøver. Skal alle 
prøver ha rett på støtte? Må det være underskudd ved arrangementet for at det skal være 
berettiget støtte?  

 

Styret mener dette ikke er årsmøtesaker, men at sakene behandles i styremøte etter dialog med 

gjeterhundnemda.  

Her er det greit å høre hvordan det er gjort andre steder det har vært arrangert NM.  

Gjeterhundnemnda må komme med et råd til styret om hvordan det skal være.  

Vedtak: Årsmøtet gir styret anledning til å ta dette opp med gjeterhundnemda og sammen utarbeide 

en føring på dette og komme med et ved tak i et styremøte 
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Gjenvalgt leder takket for tillitten og takker møteleder for veldig bra innsats.  

Møtet avsluttet 12:40 

 

Linn Hege Engen 

Referent 

 

Protokollen er lest gjennom og godkjent elektronisk 

 

 

 


