Referat fra
ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT
Varhaug Misjonshus 29. januar 2013 kl. 19.00
Tilstede: ca. 60 personer
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Styret i 2012
Leder:
Styremedl.:
Styremedl:
Styremedl:
Styremedl:
Varamann 1:
Varamann 2:
GjeterhundNemnda:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent
Som møteleder og referent ble valgt hhv. Hanne Elise Lindal og
Anne-Cath- Grimstad
Som medlemmer til å underskrive protokollen ble valgt Renate
Fuglestad og Kolbjørn Herredsvela
Årsmeldingen for 2012 ble lest av sekretær Anne-Cath. Grimstad og
ble etterpå enstemmig godkjent.
Regnskapet for 2012 ble gjennomgått av Hanne-Elise Lindal, og ble
etterpå enstemmig godkjent
Arbeidsplan for 2013 fikk enstemmig tilslutning fra årsmøtet.
VALG
Valget ble ledet av valgkomiteens formann Morgan Åmodt og foregikk
muntlig, med alle sittende styremedlemmer til stede.
Følgende valg ble gjort med enstemmige vedtak:
Valgt for 2013
For
Eirik Skretting
Hanne-Elise Lindal 1 år
Hanne-Elise Lindal
Sven Lode
1 år
Anne-Cath. Grimstad
Anne-Cath. Grimstad 2 år
Henning Skeie
(ikke på valg)
Elin Fuglestad
Elin Fuglestad
2 år
Sven Lode
Kurt Herredsela
1 år
Odd Egil Bø
Odd Egil Bø
1år

Tore Mattingsdal
Kurt Herredsvela
Arvid Årdal
Emil Herredsvela
Revisor:
Mikal Siqveland
Otto Topdal
Varamann: Odd Arild Varhaug
Valgnemnd: Morgan Åmodt
Bernt S. Undheim
Jarl Nord-Varhaug

(ikke på valg)
(ikke på valg)
Arvid Årdal
Emil Herredsvela

2 år
2 år

Otto Topdal
Odd Arild Varhaug
Gustav M . Håland

2 år
1 år
3 år

(ikke på valg)

(ikke på valg)
(ikke på valg)

Sak 8a)

Godtgjørelse til styret
Valgnemndas leder la fram Valgnemndas forslag til godtgjørelse, som
var uendret fra 2012:
Godtgjørelse til styret
2012
Valgn. innst. for 2013
Leder:
Kr. 5000,Kr. 5000,Kasserer:
Kr. 2000,Kr. 2000,Sekretær:
Kr. 2000,Kr. 2000,Hanne-Elise Lindal kom med et alternativt forslag til godtgjørelser til
styret i SJSG i 2013:
Leder:
Kr. 4000,Kasserer:
Kr. 2000,Sekretær:
Kr. 2000,Øvrige styremedlemmer
og 1. varamann
Kr. 500,Total merkostnad for laget: kr. 500,Ved votering ble Hanne Elise Lindals forslag enstemmig vedtatt.

Sak 8b)

Godtgjørelse til styret i Hå Gjætarhundnemnd
Sveinung Håland kom også med et forslag om godtgjørelse
medlemmene i Gjætarhundnemnda:
Leder:
Kr. 2000,Øvrige styremedlemmer
Fra Sør-Jæren SG
Kr. 500,Hå gjætarhundnemnd har egen konto og pengebeholdning som slike
eventuelle honorar skal tas fra. Siden Hå gjætarhundnemnd har
medlemmer fra både Sør-Jæren SG og Nærbø SG, må imidlertid et
vedtak om godtgjørelse gjøres i begge lokallagas årsmøter. Ved
muntlig kontakt på forhånd hadde leder Martin Bø i Nærbø SG støttet
forslaget om godtgjørelse.
Årsmøtet i Sør-Jæren Sau og Geit gjorde derfor et enstemmig vedtak
om å gi styret fullmakt til å ordne det formelle i kontakt med Nærbø
Sau og Geit.

Sak 9)

Eventuelt 1
Hanne Elise redegjorde for den nye ordningen for ullinnsamling i laget.
Sør-Jæren Sau og Geit har nå fått på plass et opplegg for ullinnsamling
i 2013, enten man leverer til Nortura (inkl. Prima) eller Fatland. Laget
er blitt enig med mottakerne om følgende opplegg for 2013:
Nortura: Containerlevering
Send SMS med navn og antall sekker til:
Bernt S. Undheim, tlf. 932 80 296
Olav Risa, tlf. 51 43 41 53 (kl. 08.00 - 09.00)
ved levering av ull på Åna kretsfengsels område.

Fatland
Ta kontakt med Eirik Skrettting, tlf. 51 43 06 94/ 952 08 599
Ellers blir detullinnsamlingsdag lørdag 9. mars mellom kl. 09.00 og
14.00 på Felleskjøpet Varhaug. Her vil Nortura ha kontainere stående,
mens Fatland stiller med lastebil og tilhenger.
Laget håper på en trivelig "ulldag" med godt sauadrøs. Vi serverer
kaffe og noe å bite i.
Sak 9b)

Eventuelt 2
Forslag fra Sverre Kartevold om å fremme et årlig forslag overfor
fylkeslaget på kandidat fra lokallaget som fortjener diplom for god
innsats i sauenæringa. Styret ble bedt om å vurdere forslaget i løpet av
året.

AV ØVRIGE POSTER UNDER ÅRSMØTET:
Innledning ved leder i Rogaland Sau og Geit, Magne Jakob Bjørheim, som
redegjorde for nyheter og aktuelt i organisasjonen. RSG omfatter nå i alt 1900
medlemmer. Av ting fylkeslaget for tiden driver med:
 Årlige dialogmøter med Mattilsynet, da en rekke medlemmer føler seg
urettferdig behandlet av denne etaten.
 Samtaler med bl.a. Mattilsynet for å prøve å få gjeninnført ordningen med
kommune- og gardsnummer i øremerkene, slik at heiagjeterne kan vite hvor
de skal sende fremmede dyr. Eventuelt bør det pålegges å utstyre øremerkene
med navn og telefonnummer til eier.
 Det er tett kontakt med Fylkesmannen i forbindelse med uttak av jerv i
nordfylket. Fylkeslederen er selv blant dem som mangler flere sauer etter
beitesesongen, og mistenker jerven. Det pågår nå jervjakt med åte og
viltkamera, men det er ikke sett spor etter rovdyret før nå nylig, - ved Nilsebu.
Jakta varer ut januar, med forlengelse i 14 dager til. Man regner med at den
aktuelle jerven er et hanndyr som har herjet i området siden 2007. Om jerven
ikke er skutt innen 14. februar, håper man SNO vil ta ut dyret med
helikopterjakt, etter først å ha bedøvet det, for å forsikre seg om at det ikke
dreier seg om drektig tispe.
 RSG har satt av kr. 50.000,- til lokale revepremier, så det er bare for lokallaga
og søke.
 Apotekasvtalen går videre i 2013 med omtrent de samme rabattene på
dyremedisin.
 Fylkeslederen minner om Fjelldagene, som denne gangen går til Sveits.
 Han minnet også om Gjensidigeavtalen, der NSG-medlemmer har 10% rabatt
på saueforsikring og 5% på gjeterhund.
 Bruk nettsidene til RSG! Her kommer alle viktige informasjoner fra
fylkeslaget.
 Fylkeslederen viste til at vi i 2012 manglet 90.000 slaktelam her i landet, og
anmoder om størst mulig produksjon i Rogaland i 2013.

 For bl.a. bedre å ta vare på de lamma som blir født, har fylkeslaget initsiert to
nye prosjekter:
o Smittebeskyttelse av sauebesetningen – i forlengelsen av at
fotråteprosjektet Friske Føtter er avsluttet.
o Et treårsprosjekt med mål å få alle beitedyr hjem fra fjellet om høsten.
Det er etter hvert vanskeligere å få folk til å delta i letingen. Dessuten
er mange heiområder uten beitedyr, der sauer fra naboheiene av og til
kommer over og blir gående. Fylkeslaget vurderer innkjøp av 100
radiobjøller til utlån, om finansieringen går i orden.
MIDDAG – Lammerull med tilbehør, kaffe og dessert.
Like velsmakende og godt tillaget som før. Blomster til kokken Brita Vold.
Utlodning med mange flotte gevinster fra våre sponsorer. Hovedgevinsten var også i
år et kåra værlam av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2013.
Vinner ble Helga Undheim. Godt salg, og 13.800 lotterikroner inn i lagskassa.

Premieutdeling for de beste dyra på kåringsdagen
Kåringsnr.
Lam med høyest
samlet poengsum
Lam med høyest dommerpoengsum:
Norsk Kvit Sau

Rase Oppdretter
201241113

NKS Leif Matnisdal

184

201241033
201241092

NKS Martin Siqveland
NKS Martin Fuglestad

37
37

Andre raser
(Fuglestadbrogete, Blæsete, Dorset, Kvit Spæl, Farga Spæl og Svartfjes)
Det ble kåret 12 Fuglestadbrogete,
6 Blæsete, 7 Kvit Spæl, og 12 Svartfjes.
Premie for beste lam her går til 20124105
Svartfj. Bernt S. Undheim
(10-9-10-10)
Høyeste dommerpoeng etter eksteriørbedømming:
5 lam fikk 10 på kropp under årets kåring i Hå.
Premien går til
201241067 NKS Terje Mattingsdal
(10-9-9-9)
Beste risbitværer i Hå i 2012:

poeng

201141610
201141138

NKS Steinar Kartevold
NKS Bernt S. Undheim

39

37

136
136

ULL kan være GULL
Borghild Øyna fra Norturas ullmottak på Sandeid innledet rundt overnevnte tema.
Hun snakket om den generelle ullstandarden i Norge for tiden, som har gått kraftig
ned. Det er imidlertid snakk om prisøkning (økt tilskudd) for den beste ulla i framtida,

og siden det koster like mye å produsere dårlig ull, som god ull, så har man alt å tjene
på å passe på ulla før klipping. Norsk ull er tradisjonelt den sterkeste i verden, men
Borghild Øyna advarte mot faren for å avle inn margull, som gjør ulla ubrukelig. Og
med dårlig norsk ull, kan vi ikke forvente noen gode, framtidige tilskuddsordninger.
Hun fortalte også om hvordan man kunne plukke påsettlam med gode ullegenskaper.
Det må imidlertid gjøres i lammets første leveuke. Senere er det umulig å se
marghåra.

Protokollunderskrifter:

-----------------------------------------Renate Fuglestad

---------------------------------------Kolbjørn Herredsvela

