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REFERAT 

 
1/13 Konstituere nytt styre for Aust-Agder Sau og Geit. 
 
Første møte i laget etter årsmøtet, konstituere nytt styre for laget: 
Torleiv Jore ble valgt til lagets kasserer for 2013 
Sven Reiersen avlsansvarlig for laget, som hans stedfortreder velges Kristian Foss. 
Erling Brekkemoen velges som rovviltansvarlig og innkalles til styremøter med 
talerett. 
 
1.vara til styre innkalles til styremøtene, dette skal gjennomføres som en fast praksis 
 
2/13 Representantskapsmøte / årsmøte  NSG, Gjøvik 13.-14.mars. 
 
Kåre Blålid og Hans Jomås reiser på representantskapsmøtet. I tillegg til 
utsendingene  vil May Berit Støbet ( valgkomite) og Sven Reiersen (avlsrådet) være 
tilstede, så da blir Aust-Agder Sau og Geit godt representert. 
 
Gjennomgang av innkallinger og sakslister ved Kåre Blålid. 
Diskutert organisering av avlsarbeidet i NSG.  
 
 
3/13 Aktivitetsplan Aust-Agder Sau og Geit. 
 
“Naturligvis” undersøke om sentralt materiell for å bruke på stand. 
Dersom styrets leder ønsker å kommentere saker i media som leder av sau og geit, 
gjøres dette og kopi sendes styrets medlemmer. 
 
Styret diskuterte hva som gagner saueholdet best, store fellesmøter for hele fylket 
eller desentraliserte mindre fagmøter. 
Det er enighet om at Setesdalen er et viktig område for saueholdet. 
 



Styremøter: 2. styremøte 1. halvdel av juni. 3. møte etter Naturligvis i slutten på 
august, her diskuteres saksliste for ledermøte  4.møte avvikles i oktober og 
ledermøtet avholdes i november. Det avholdes et styremøte i januar der årsmøtet 
2013 planlegges. 
 
Det er søkt 30000 kr. til kadaverhund, dette er bevilget av Fylkesmannen i Aust-
Agder. 
 
I etterkant av styremøtene sendes ut et kort sammendrag. 
 
4/13 Opprettelse av egen side på NSG. 
 
Hjemmeside. 
Leder presenterte NSG sine hjemmeside og viste hvordan fylkeslaget kan benytte 
egen side under fane “fylkeslag.” 
Kåre Blålid kontakter LinnKristin Flaten slik at hun kan legge ut saker som angår 
gjeterhundnemda. I tillegg blir også en person kontaktet som sammen med leder tar 
ansvar for oppdatering av hjemmesiden til Aust-Agder Sau og Geit. 
 
 
 
5/13 Hva gjør vi med rovviltsaker, hvem skal jobbe med temaet ? 
 
Ved konstituerring av styret er Erling Brekkemoen valg og skal jobbe med 
rovviltsaker, møter i styret der saker som angår rovvilt behandles. 
 
 
6/13 Eventuelt. 
 
Diskutert mulighet for å finne ut hvem av lagets medlemmer som har gjeterhund. 
Ansvarlig: leder 
 
Innspill til jorbruksforhandlingene 2013/ 2014. 
 

 Antall dyr som det søkes tilskudd for bør styres til antall pr. 1.juni. ( Det er 
svært belastende for nye brukere som starter produksjon at de ikke får tilskudd 
for sine livdyr 1. året etter oppstart) 

 

 Kvalitetstillegg på slaktet lam bør flyttes ut slik at det ikke inngår i beregning av 
produksjonstillskudd som igjen fører til avkortning ved oppnåelse av 
produksjonstak. 
 

 Avløsertilskudd må heves fra dagens nivå kr. 66000,- til kr. 80000,- 
 

 Målprisen må økes, vårt forslag er kr. 4,00 pr kg 
 

 Innføring av driftstilskudd. 
 
 

 



 

 


