
Referat fra møte i Ull- og klipperådet i Nsg 
 
 
Tid:  Mandag 25. august 2003 
Sted:  Nsg, Parkveien 71, Oslo 
Til stede: Arne Flatebø, Sissel Berntsen, Simen Bakken, Svein Brautaset og Magne 

Langseth 
Referent: Magne Langseth 
 
Sak 1. Konstituering av ”Ull og klipperådet” i Nsg 
Arne Flatebø åpnet møtet med å ønske velkommen til det nye Ull- og klipperådet i Nsg. Arne 
Flatebø er av Nsg oppnevnt som leder og sekretær for rådet. Arbeidsform og kommunikasjon 
tilbake til de organisasjoner som er representert i rådet ble diskutert. Nsg har utarbeidet egen 
instruks for ”Råd, Nemder og Utval” i organisasjonen. I tillegg er det utarbeidet et eget 
mandat for det nye Ull- og klipperådet. Dette danner grunnlaget for arbeid og arbeidsform i 
rådet. Når det gjelder informasjon  fra arbeidet i rådet, må den enkelte deltaker  sørge for å gi 
informasjon tilbake til sine respektive organisasjoner. 
Magne Langseth ble valgt som referent på dette møtet.  
 
Sak 2. Orientering om bakgrunnen for oppretting av et eget ull- og klipperåd 
Generalsekretær Svein Brautaset orienterte om bakgrunnen for opprettelsen av det nye ull- og 
klipperådet. Han forklarte at det har vært en gjennomgang av arbeidet i organisasjonen, der 
faglige utfordringer, økonomi og målstyring i praksis har vært ledetråder. Lovene våre ble 
revidert i 1999. Ut fra disse er det laget en strategiplan og en organisasjons- og 
administrasjonsplan som sentrale styringsverktøy. Organisasjonen har nå opprettet et nytt ull- 
og klipperåd og tatt dette inn i organisasjons- og administrasjonsplanen. Dermed er dette 
arbeidet formelt tatt inn som et av organisasjonens arbeidsområder. 
Etter sin orientering måtte Brautaset forlate møtet. 
 
Det ble deretter en diskusjon om opprettelsen av det nye rådet, og forholdet mellom dette og 
”Norsk saueklippekomitè”. Alle utrykte glede over at Nsg har opprettet det nye Ull- og 
klipperådet og dermed offisielt tatt et ansvar for dette viktige arbeidsområdet. Dette vil 
utvilsomt gi bedre og ryddigere forhold for de som skal arbeide med disse sakene framover. 
Arbeidsfeltet til ”Ull- og klipperådet” i Nsg vil imidlertid bli omtrent det samme som 
arbeidsfeltet til ”Norsk saueklippekomitè”. Det er derfor tvilsomt om Nsg vil opprettholde 
noen representasjon i komitèen. Sissel Berntsen mente at det samme var tilfelle for 
Fagtjenesten for ull. Etter litt diskusjon ble man enige om å komme med følgende anbefaling:  
 
Rådet tilrår at arbeidet til ”Norsk saueklippekomitè” legges inn under ”Ull- og 
klipperådet” i Nsg. 
 
Sak 3. Klippekursene høsten 2003 
Magne Langseth orienterte om klippekursene i høst. Kursene går stort sett etter planen. 
Kursserien startet opp med et kurs på Sør-Fron 15.-16. august for de sertifiserte instruktørene. 
Så mye som 13 instruktører møtte opp, og kurset ble meget vellykket. Påmeldingen til årets 
kurs har vært noe variabel. To kurs er avlyst på grunn av for lite påmelding. Det viser seg at 
kurs som starter tidlig på høsten, hvor påmelding delvis må skje i ferietiden er vanskelig. 
Samtidig er det en stor fordel å få kursene i gang tidlig, før selve klippesesongen starter. 
 
 



Vedtak: Magne tar kontakt med Gibostad Fagsenter og undersøker når kursene i Troms skal 
avholdes og om vårt forslag lar seg gjennomføre. 
Ved arrangering av klippekurs anbefaler rådet at det blir sendt en melding til 
distriktsveterinæren om arrangementet. Dersom det blir tatt inn dyr til klipping fra annen 
besetning, må det sendes søknad til distriktsveterinæren om dette. 
 
Sak 4. NM i saueklipping 2003 
Sissel orienterte om NM i saueklipping som blir arrangert i Sirdal  6.september. 
 
Vedtak. Saken ble tatt til orientering. Rådet vil arbeide for at Nsg skal synliggjøre seg mer 
ved neste års NM. Rådet anbefaler at Nsg gir en vandrepremie til arrangementet. 
 
Sak 5. To brev fra Norske Saueklipperes Forening 
Nsg og Fagtjenesten for ull hadde fått to brev fra Norske Saueklipperes Forening med noen 
spørsmål som ble diskutert.  
 
Vedtak. Arne svarer på disse brevene så fort som mulig. 
 
Sak 6. Arbeidsplan og budsjett for 2003/2004 
Når det gjelder plan for arbeidet framover ble det trekt fram en del momenter som kan settes 
opp i stikkordsform. 
o Mer av det praktiske arbeidet med planlegging og avvikling av klippekurs må gjøres 

regionalt og lokalt. Det må finnes fram til en fornuftig fordeling av arbeidet mellom 
fylkeslagene, lokallagene og instruktørene. Det samme gjelder fordeling av midlene til 
arbeidet. 

o Fylkeslagene må informeres godt og dras aktivt med i arbeidet og gis konkret ansvar. 
o Lokallagene må få ansvar for den operative delen med kursavvikling, i samarbeid med 

Bygdefolkets Studieforbund og instruktørene. 
o Det bør lages en dreiebok om arrangering av klippekurs. 
 
Simen spurte om sekretæren i rådet vil få nok tid til disposisjon for å ta seg av det praktiske 
arbeidet med klippekursene når Magne kanskje snart slutter i Nsg. Arne mente at noe av dette 
arbeidet må delegeres over på fylkesleddet, og at dette må gå seg til etter hvert.   
 
Arbeid med budsjett ble ikke satt i gang, da arbeidsplan må på plass først. 
 
Vedtak: Arne, Sissel og Magne tar et arbeidsmøte tirsdag 4.november, hvor arbeidsplan og 
dreiebok er hovedtema. 
Det blir berammet nytt møte i Ull- og klipperådet tirsdag 2. desember. 
 
Sak 7. Eventuelt 
Det ble ikke tatt opp noen sak under dette punktet. 
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