
Årsmøte I Nordland sau og geit for 2014. 

Sak 1.14. 

• Godkjenning av saksliste og innkalling.  Godkjent. 

• Navne opprop.  23  Stemmeberetige. 

• Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan , Endre 

Eide og Per Joakimsen 

 

Sak2.14. 

• Styrets beretning. Ann Guro Hansen referer årsberetningen. Ingen komentarer. 

• Årsrapport fra Avel Region Nord Norge. Gjennomgått av Frank simensen. Styret får 

lit kritikk for ikke å ha invitert han som hadde beste vær til fylkesårsmøte. Dette må 

vi skjerpe oss på, det nye styret får i oppgave å ta tak i dette sånn at både de som 

har beste vær og beste bukk inviteres til fylkesårsmøte. 

• Gjeterhund nemndas årsmelding.  Ivar Thoresen referer Årsmeldinga. Det kommer 

en del spørsmål noe på prøvetaking, anongsering og agilletid. Alle spørsmåla ble 

godt besvart.  

• Årsrapport rovdyr. Ketil Trongmo refererte fylkeslagets rapport. Rapporten i seg 

selv blir støttet og årsmøte forteller om et stort problem for neringa. Og med 

bekymring tenker frem mot neste beitesesong pag at det ble tatt utveldig lite gjerv 

under jakta i år. Det ytres også bekymring angående vilkår fra fylkesmannen gitt til 

ei besetning på hammarøya grunnet store tap til rovdyr. Vilkårene er helt urimelig 

å leve med. 

• Årsrapport Geit. Andrè referere årsraporten. Raporten  blir gjenomdiskutert og det 

oppfordres til at Nordland sau og geit tar tak i saken angående produktutvikling og 

utøver et press mot Tine og Nortura slik at vi får fart på produktutviklinga 

 

 

Alle årsberetningene ble tatt opptil avstemning med kommentarer og er blitt 

godkjent. 

 

 



Sak3.14. 

 Lokallagets time. 

 

Knut Nymo orienterer om et brev han har sendt til NSG Nordland. Det er en 

kritikk/forbedringsforslag til gjeterhundnemnda. Styret og gjeterhundnemnda tar tak i 

denne innkommende saken etter årsmøtet 2013. 

 

Ingvar Ramsvik orienterer om utfordrene rovviltsituasjon i Saltdal. Saltdal arbeider også 

aktivt med å få fremgang i avlsarbeidet og få flere av medlemmene til å melde seg inn i 

Sauekontrollen. 

 

Ragnild Engan informerer om arbeidet som foregår i sitt lokallag. De er et geografisk 

spredd lag, men er likevel aktiv og har flere prosjekter under utarbeidelse. Flere i deres 

lokallag vurderer å investere i nybygg. De har flere utfordringer med gjerder som de selv 

ikke får tillatelse til å sette opp, og gjerder andre har ansvar for å oppføre, men som ikke 

gjør det. De er aktive med gjeterhundarbeid og skal i år arrangere flere gjeterhundprøver. 

Laget har også ordnet med treningsbane for gjeterhund som alle kan benytte hele året. 

 

Anne Kari Snefjellå orienterer om positivt arbeide i Rana Sau og Geit. De arrangerer både 

medlemsmøte før lamminga og de arrangerer møte med fest etter lamminga. De har sau 

tilgjeng 

elig for trening av gjeterhund på ”kåringsplassen” hele sommeren. Lokallaget har også i år 

feiret før juletider at laget hadde 60 års jubileum.  

 

Eistein Albertsen referete fra sitt Lokallag han snakker om saueholdet på Lurøy. 

Sauseminaret som har vær på lurøy, men som ikke har vært arrangert på to år starter opp 

igjen fra 2015 i februar – mars. 

 

Ivar Thoresen Referere fra leirfjord lokallag. Han hadde et positivt innlegg der han blant 

annet forteller om at han har en barnehage to ganger i måneden .. et positivt tiltak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 4.14 og  6.14 

  
 Resultatregnskap NORDLAND SAU OG GEIT 
 2012 2013     Budsjett 

2013 
forsl.budsj 2014 

 
Inntekter 
Kontingent NSG -162 235,00 -169 775,00 -160 000,00 -160 000,00 
Annonseinntekter -16 500,00 -22 500,00 -18 000,00 -18 000,00 
Salgsinntekter materiell 
BSF utbet. kapital avvikling 
Renteinntekter -5 745,00 -5 506,00 -5 400,00 -5 400,00 
Sum Inntekter -184 480,00 -197 781,00 -183 400,00 -183 400,00 
Utgifter 
Godtgjørelser tillitsvalgte 24 000,00 22 000,00 25 000,00 25 000,00 
Arbeidsgiveravgift 3 917,00 1 948,00 4 000,00 4 000,00 
Styremøter reiseutgifter 23 005,37 5 751,85 20 000,00 20 000,00 
Styremøter godtgjørelser 27 000,00 11 200,00 35 000,00 35 000,00 
Andre møter reiser 27 498,70 12 268,00 20 000,00 20 000,00 
Andre møter 
godtgjørelser 

25 800,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 

Årsmøte 19 353,80 28 113,00 30 000,00 30 000,00 
Trykking årsmelding 4 600,00 3 938,00 5 000,00 5 000,00 
Gjeterhundarbeid 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
Telefon 3 600,00 2 400,00 3 600,00 3 600,00 
Kontorrekv./gebyr 888,00 878,00 2 000,00 2 000,00 
Diverse 553,55 
Utgifter Horva 31 956,16 
Ledersamling/landbrukshelga 12 408,00 30 000,00         30 0000,00 
Sum utgifter 224 580,58 113 496,85 209 600,00 209 600,00 
Overskudd (-), 
Underskudd (+) 

40 100,58 -84 284,15 26 200,00 26 200,00 

 
 
Balanseoppstilling pr 31.12.2013 
Bank 4530.29.35703 197 453,81  Skyldig skatt og 

avgift 
15 237,76 

Bank 4530.17.91931 168 508,00  Diverse kortsiktig 
gjeld 

44 442,00 

Diverse fordringer 1 500,00  NSG avlsarbeid 24 000,00 
Til gode prøveavgift 
gjeterhund 

28 600,00  NM Gjeterhundfond 37 590,80  

Reiseutgj. 5 498,04  
Resultat 2013  -40 100,58  
EK pr 01.01.2013 309 393,79 
Sum  396 061,81  Sum 396 061,81 
Ny EK pr 31.12.2013 269 293,21 

 

Nordland sau og geit bør sende et skriv til nsg sentralt om problematikken rundt innkreving av start 

kontigen gjeterhund / prøveabgift. 

 
Revisjonsraporten 
  
Revisjons rapport.  Er lest og Godkjent.  



Sak5.14. Arbeidsplan 2014 

• Forbedre kontakten ut til lokallagene og 

delta ved regionmøter og samlinger. 

• Gi innspill til jordbruksforhandlingene og  

ha politisk kontakt og godt samarbeid med faglagene. 

• Arrangere årsmøte og fag dag. 

• Arbeide aktivt med verving og økonomi. 

• Holde presset oppe i rovdyr saker. 

• Støtte og følge opp gjeterhundarbeidet. 

• Jobbe aktivt med avls arbeid på sauen og geita. 

• Profilere småfenæringa på store arrangementer og messer. 

• Arbeide aktivt mot Tine for utvikle og markedsføre geitprodukter. 

Arbeidsplanen for 2014. Godkjent med kommentar om at det bør sendes ut ref fra 

styremøtene i Fylkeslaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak7.14. Valg. 

Styret og de som er på valg. 

Leder    Ann Guro Hansen  På valg for 1 år. Ann Guro 19 stemmer,  

                                    3 blanke og en forkastet. 

Medlem              Christer Skreslett  Ikke på valg               

Medlem  Ketil Trongmo               Ikke på valg 

Medlem  Ingvar Ramsvik   På valg for 2 år. Ingvar Ramsvik 19 stemmer, 

                                                                        4 blanke. 

Medlem, geit rep.        Hans Mørstad    På valg for 2 år. Hans Mørsta 22 og 1 blank. 

 

Vara styret  Anne Kari Snefjellå På valg for 1 år. (Gjenvalg) 

Vara styret, geit rep.  Andre Kristoffersen På valg for 1 år. (Ny) 

Vara styret  Hans Angell  På valg for 1 år. (Gjenvalg) 

 

Vara valgnemda Knut Joakimsen På valg for 1 år. (Gjenvalg) 

Vara valgnemda Geir Tønder  På valg for 1 år. (Gjenvalg) 

Vara valgnemda Regine Kristoffersen På valg for 1 år. (Gjenvalg) 

 

Revisor  Sonrre Forsbakk På valg for 1 år. (Gjenvalg) 

Revisor  Elvin Rølvåg  På valg for 1 år. (Gjenvalg) 

 

Vara Revisor  Gunnar Sjeldrup På valg for 1 år. (Gjenvalg) 

Vara Revisor  Johan Rødsås  På valg for 1 år. (Gjenvalg) 

 

Møteleder årsmøtet. Ragnhild Engan På valg for 1 år. (Gjenvalg) 

Vara for møteleder. Pål Ove Vika  På valg for 1 år. (Gjenvalg) 

 

 

Den ny Valgnemd er : 

   

Tor Sverre Mjølkalid   

Lars Christian Utvik  

Henry Edvardsen 

 

 

 

 

 

 



Valgnemdas forslag til godtgjørelser, 2014 

Leders godtgjørelse:  10.000 kr + 1000 kr for tlf. utgifter 

Nestleders godtgjørelse: 2000 kr + 500 kr for tlf. utgifter 

Sekretær godtgjørelse:  8000 kr + 500 kr for tlf. utgifter 

Kasserer godtgjørelse:  3000 kr + 200 kr for tlf. utgifter 

Styremedlem godtgjørelse: 1000 kr + 200 kr for tlf. utgifter 

 

Møtegodtgjørelse:   1000 kr 

Avløser utgifter/ 

Mot dokumentasjon:  1200 kr 

Kjøregodtgjørelse (pr km.): Statens satser. 

Valg nemnda:    for den som møter på årsmøtet dekkes 1200 kr (avløserutgifter) 

 

 

 

 

Sak 8 2014 Ingen innkommende saker 

 

Sak 9 2014 Resolusjoner. 

RESOLUSJONER GITT AV ÅRSMØTET FRA NORDLAND SAU O GEIT.   

 

Nr :1 

 

Til stadighet registrerer vi at representanter for rovviltforvaltning og politisk ledelse i 

Miljøverndepartementet uttaler at rovvilttapene har gått ned.  Departementet viser til at antall erstattet 

dyr tatt av rovvilt har blitt redusert i de siste årene. Det man unnlater å si er at kravene for at et kadaver 

kan blir dokumentert rovdyrdrept, er kraftig skjerpet.  Stadig flere kadaver havner i kategorien «antatt 

drept av rovvilt»., eller usikker.  At disse kategoriene har økt antall e samme periode unnlater dem å si. 

 

Nordland Sau og geit krever at forvaltningen og politisk ledelse inntar en langt redeligere holdning, og 

presentere tallene som de faktisk er, i stedet for å bedrive en forvrenging av fakta. En forvrenging som har 

store konsekvenser for beitebrukerne.    

 

Skal sendes: Media, miljøvern/klima minister, NSG sentralt, Rovviltnemnda, 



 

 

Nr 2:  

 

Geitmelkprodusentene har i løpet av kort tid gjennomført en rekke tiltak for å forbedre helsetilstand på 

geit. Det har vært stort fokus på å innfri stadig strengere kvalitetskrav på råvarene.   

Geitmelkprodusentene har innfridd kravene, og har topp elitemelk produksjon. I dag er situasjonen at 

geitmelkprodusentene får levere bare 97 % av kvoten.  Dette er svært beklagelig, og det har en stor 

økonomisk betydning for produsentene.  

 

Tine har stilt strenge krav til kvalitet.  Geitmelkprodusentene har levert i tråd med dette. Nå er det behov 

for et langt sterkere engasjement fra Tine i forhold til markedsføring av produkter av geitmelk, og at 

geitmelka får sin rettmessige andel av produktutviklinga på nye produkter.    

 

Det er også et stort behov for å få produktene ut i dagligvarekjedene.  Dette er noe Tine må bidra til i 

større grad enn i dag.  

 

Skal det skapes optimisme i geitnæringa, må man iverksette tiltak som gjør at geitmelkprodusentene får 

produsere hele kvoten, og gjerne at produksjonen på sikt kan økes.    

 

Skal sendes: Tine marked, NSG sentralt 

 

  

 

 

 

 

 

Nr 3:  

 

Lisensjakta på Jerv er nå over og det er tatt ut 6 av 23 dyr.  Kvotejakta på Gaupe er så vidt begynt, og vi 



antar at samme resultat for Gaupe som på Jerv, alle dyr blir ikke tatt ut.  

 

Vi har noen dyktige jegere som gjør en god innsats av sin fritid for å jakte på rovdyrene. Er det meningen 

at bestandsreguleringen skal skje på frivillig basis?   

 

Nordland sau og geit forlanger nå at Staten ved Miljøverndepartementet på toppen sørger for at Statens 

naturoppsyn blir instruert til å ta ut de dyrene som er vedtatt tatt ut av rovviltnemda.  Det før kvalping på 

Jerv, og før Gaupa får ut sine unger.   

 

Det er staten som har bestemt at rovdyrene skal være i norsk Fauna, og da krever vi at staten tar ansvar 

for bestandsreguleringen! 

 

Skal sendes: Rovviltnemnda, FM Nordland, Klima og miljø direktoratet, media,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ann Guro avslutter møtet og ønsker alle vell hjem.  

 

Valgte til å skrive under protokollen. 

Møteleder.                  Ragnhild Engan      ……………………………. 

 

Valgte fra årsmøtet. Per Joakimsen …………………………….  

                           Endre Eide      …………………………….. 

 

 

 
 

 

 


