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1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Første setning i referatet strykes. Med disse merknadene ble referatet godkjent. 
 
2. Økonomi 
SLF har gitt signal om at bruken av tilskudd til aktiviteter gjennom Ull- og Klipperådet må 
kunne dokumenteres. Dette kravet er ikke spesielt for disse midlene, men gjelder generelt for 
offentlige tilskudd. 
 
3. Klippekurs 2004 

o Innkjøp av deler og godtgjørelse for kammer og kniver til klippekursa 
o Klippemokasiner – Innkjøp – distribusjon – salg ved kursstart eller medtatt i 

budsjett og kursavgift 
Ansvar for utsending av kursmateriale (kurspermen) ligger hos NSG. Fagtjenesten for ull har 
på lager ”Håndbok i klypping- og ullhåndtering”. Denne kan fås ved å kontakte Sissel. 

Kurs utover de annonserte (16 kurs) skal fordeles av NSG etter søknad dit. Sannsynlig 
vis vil det være økonomi til ca. 5 kurs utover de 16 som alt har fått klarsignal. 
 
Norske Saueklipperes Forening (Simen) får ansvar for å gå gjennom de satsene som brukes i 
forbindelse med klippemaskinleie, slipemaskinleie og godtgjørelse for brekasjer av kammer 
og kniver m.m. Resultatet av denne gjennomgangen forelegges rådet. 
 
Når det gjelder klippemokasiner – innkjøp/distribusjon/salg – sjekker Simen mer hvordan 
dette kan gjøres mest mulig praktisk. Rådet mener at en måte å gjøre dette på er at alle 
kursdeltakerne kjøper sine mokasiner. Prisen for disse vil da inngå i kursavgifta. Spørsmålet 
blir i så fall hvordan en skal organisere fordelingen av mokasinene. 
 
Rådet diskuterte behovet for ullhåndteringskurs/fagdager. Dette kan holdes som endagskurs 
eller kveldskurs/-møter. Et sammarbeid mellom saualslaga og lokale slakteri vil kunne være 
naturlig. Ull- og klipperådet vil prioritere ullhåndtering når en skal behandle handlingsplan for 
2005. 
 
4. Arrangørhåndbok for klippekurs 
Det jobbes med håndboka og målet om å ha den ferdig før 1. september 2004 står ved lag. 
 
5. Fellesannonse i Sau og Geit nr. 3 
Det rykkes ikke inn annonse over tillyste klippekurs 2004 i Sau og Geit nr. 4, slik det først var 
planlagt. Rådet forventer at kursarrangør annonsere lokalt etter behov. De sparte midlene 
brukes til flere klippekurs.



 
6. Kursbevis 
Det skal brukes NSG sitt standardkursbevis. Logoen til EB-kurs legges til der det er krav om 
det. Kursbevisa fylles ut på forhånd og sendes ut sammen med annet kursmateriale. Da vil det 
kun så att å fylle ut med deltakerens navn og underskrifta til kursleder. 
 
7. Orienteringssaker 

o NM 2004 
Forberedelsene til klippe-NM går sin gang. Sissel har hatt et møte med lederen av 
arrangørkomiteen.  
 Det er kommet brev til NSG med spørsmål med tilknytning til klippe-NM fra et 
medlem i NM-komiteen. Flere av svara finnes i Arrangørhåndboka: Arrangørhåndboka vil bli 
sendt vedkommende med utfyllende svar der det er nødvendig. 
 
8. Eventuelt 
Rådet har mottatt signal om at ved neste instruktørsamling bør det settes fokus på 
ullhåndtering. Dette vil rådet følge opp. 
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