
MEDLEMSMØTE FOR AVDELINGER OG VÆRHOLDSLAG PÅ STAUR FREDAG DEN 

21/10-11 

 

60 stk. møtte fra avdelingene og værholdslaga. Alle avdelinger var representert , mens kun 
ett værholdslag. 
 
Program: 

- Gjennomgang av kåringene, granskingene, medlemsavtale 
- Visning av værer 
- Møter med de enkelte avdelingene 

 
Kåringene:  Gjennomført 18 kåringssjå med 865 kåre lam. En del mer på disp. en vanlig, 
dette skyldes ny regler for pelsdømming.  
Noen kåringssjå begynner å bli små, noe som må sees på foran neste sesong. Alternativet er 
å slå sammen enkelte sjå eller at det blir mer gardskåring. Avlsutvalget vil fastsette egne 
priser for gardskåring til neste sesong. 
Viktig at dommerne fyller ut og returnerer evalueringsskjema, dette gir et bedre grunnlag for 
styret til å vurdere hvordan kåringene fungerer rundt omkring. 
Ord i saken:  

- Bedre med tilbud om gardskåring enn at det blir solgt ukåra lam 
- Prøve og gjennomføre kåringene på september 
 

Granskingene og medlemskapsavtale: Ujevnt mellom avdelingene når det gjelder 
rapportering og slakting. Dette skyldes forskjellige årsaker som rutiner og en dårlig 
beitesesong. Ellers så er alle spælværene solgt mens det så langt har vært noe mindre 
etterspørsel etter NKS. 
 Et ønske fra styret er at vi har klarere regler når det gjelder innrapportering. Styrets forslag 
til medlemskapsavtale (se vedlegg) ble gjennomgått og lagt frem for møtet til godkjenning. 
Ord i saken: 

- Positivt med en medlemskapsavtale 
- Bruke datoer i stedet for S1 og H1 
- Unngå bruk av “kan” og “bør”, må ha en klar avtale 
- Håndtering av avtalen er styret sitt ansvar 
- Er det nødvendig med en avtale? Vi har gransket i mange år uten og det har gått 

bra 
- Viktig med avtale da det blir mer forpliktende for det enkelte medlem 

Avtalen ble godkjent slik den forelå og sendes ut til alle avdelinger med en frist til den 
15.november med å returnere den til sekretær. 
 
Visning av værene og møte med de enkelte avdelingene: Delt opp i 3 grupper ved visning av 
værene parallelt med at leder hadde møte med de enkelte avdelinger. Dette for å ta opp 
saker som berørte de enkelte avdelingene samt at avdelingene hadde mulighet til å komme 
med tilbakemeldinger. 
 
Møtet ble avsluttet med lunsj. 


