
 

 

Styremøte Nordland Sau og Geit 

 Sted: Bodø Clarion hotell      Dato 17.11.14       tid: kl.11.00 

Til stede: Ann Guro, Ketil, Christer, Hans, Anne Kari Snefjellå 

 

Orienteringssaker: 

Representantskapsmøte: Arrangert på Gardemoen i Oktober 2014. Ann Guro og 

Ingvar var til stede.  

Møte i Rovviltnemda: Ann Guro har vært på møte i mai 2014. Det har ikke vært flere 

møter. Laget blir hørt ang. aktuelle saker før møtestart. Under møtet er vi 

observatører. Neste møte i rovviltnemnda er 27. november. Ann Guro møter. 

Jervprosjektet: Ketil har møtt på møtene. Prosjektet går som planlagt og tilskudd til 

utstyr avtar. Jegerne har nå stort sett det de trenger, og prosjektet går etter hvert 

over i en fase der jegerne og selve jaktutøvelsen følges opp. 

Orientering fra Nsg-sentralt v/Anne Kari Snefjellå: De jobber mye med tilpassing av 

regler og systemer slik at Nsg-systemet fungerer mest mulig optimalt i både store og 

små lokallag. Diverse vedtektsendringer er under utarbeidelse. «Krokandommen»: 

De 77 sakene ang. rovdyrskadeerstatning som var tilknyttet rettsaken og fikk avslag, 

skal nå opptas på nytt av klima/miljødepartementet. Nsg følger saken tett. 

10/14  Styremøter 

Det blir 3 møter før årsmøtet 2014. Møtene avholdes 5/1-15, 2/2-15 og 20/2-15 i 
Bodø. 2/2-15 møtet kan bli et telefonmøte. Vi trenger betydelig forbedring på 
planlegging av møter, innkalling og sakslister. Dette avklares mellom leder og 
sekretær. Innkalling må ut tidlig slik at møtene kan forberedes og tilbakemeldinger 
gis. Vara innkalles til hvert styremøte og det vil på de neste tre møtene være Anne 
Kari. 

 

 

 

 

 



 

 

11/14 Styrets ansvar og fordeling av oppgaver 

 Alle i styret skal arbeide med alle sakene styret tar opp. Gjeterhundnemnda fungerer

 og utfører sine oppgaver. En i styret skal ha kontakt med nemnda med jevne 

 mellomrom slik at vi holder oss oppdatert på dette arbeidet. For resten av året blir 

 dette Christer. 

 En i styret har ansvaret for avl av sau. For resten av året blir dette Anne Kari. 

 En i styret har hovedansvaret for geit. Dette vil for resten av året være Hans. 

For resten av året har Ann Guro og Ketil hovedansvaret for rovviltoppgavene.  

12/14 Protokoll fra årsmøtet 

Fra lokallagene kan det møte en representant på fylkesårsmøtet for hver påbegynte 

25. medlem. Dette ble bestemt under sammenslåingen av Helgeland Sau og Geit og 

Nordre Nordland Sau og Geit 5/3-2000. For eksempel: Et lag med 26 medlemmer 

møter med leder/rep. for leder + en medlem. 

13/14 Økonomi 

Vi holder oss foreløpig innenfor budsjett. Diverse penger som lokallag skal betale inn

 til fylkeslaget, ang. reiseutjevning, egenandel årsmøte og startavgift på gjeterhund 

uteblir. Bjørnar Sveli (regnskap) har purret gjentatte ganger på dette. Vi vurderer å 

nekte disse lagene å arrangere gjeterhund prøver i NSG-systemet og deltagelse på 

fylkesårsmøte.  

14/14 Kjekjøttprosjektet 

Arktisk kjekjøtt er et påstartet 3-årig prosjekt. Prosjektet har som mål å få økt 

lønnsomhet i hele verdikjeden. Utnytte kje som ressurs i det arktiske landbruket. Ha 

kjekjøtt tilgjengelig i markedet. Utnytte beiteressursene, pleie kulturlandskapet og 

kunnskapsutvikling. Prosjektet er registrert i Brønnøysunds registrene under navnet 

Arktisk kje. Prosjektet har innhentet 1,1 million i finansiering og er økonomisk 

selvgående. Nordland Sau og Geit vil bidra i prosjektet om vi blir forespurt.  

 

 

 

 



 

 

15/14 Geitdagene 2015 

Arrangeres i august 2015 i Region Nord. Dette er en konferanse med ca. 150 

deltagere over 4 dager.  Arrangører er foreslått til å være Nordland Sau og Geit. Om 

vi tar denne jobben får styret mye jobb med dette kommende år. Vi undersøker om 

vi har forutsetninger for å arrangere, og vi setter ned en arbeidsgruppe som får 

fullmakt og ansvar til å jobbe med prosjektet. 

 

16/14 Manglende oversikt over lokallag 

Vi har bare fått inn årlige oppdateringer ang. styre fra to lokallag. Dette vanskeligjør 
kontakt med lokallagene. Ingvar og Ann Guro gjennomgår e-post listen og sørger for 
at den blir korrekt. Vi håper dette bedrer seg når funksjonen «min side» tas i bruk på 
NSG’s sider. Vi håper og tror at «min side» funksjonen hjelper til bedre gjensidig 
kontakt mellom fylkeslag og lokallag.  

17/14 Henvendelse fra lokallag 

Vi har fått inn en sak fra to lokallag ang. forandring av værklassefiseringsdato på 
Norturas slakterier. Vi har undersøkt dette med Nortura, og tidligere års system 
videreføres ang. dette. Det blir altså ingen værklassefisering på lam etter 1. 
november som tidligere foreslått. 
 
Vi har fått en henvendelse om å dekke utgifter ang. pels-kårings kurs på Lurøy. Det 
bes om et tilskudd på 1000 kr for videreutdanning av en kåringsdommer for å også 
kunne kåre pels sau. Vi vedtar å innvilge dette tilskuddet mot dokumentasjon. For 
ettertiden må søknader om tilskudd av denne typen komme før kurs og aktiviteter 
avholdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18/14 Årsmøte 

Blir i år arrangert på Scandic Havet i Bodø 21-22 februar 2015. 
 
Møterom, Dag-pakker og overnatting blir bestilt av Ingvar og Ann Guro. 
 
Fagdag: Vi spør Thor Blixfelt om et avlsforedrag som omhandler sau og geit. Vi 
inviterer leder i NSG Tone Våg til å holde et innlegg. Vi inviterer Nortura til å fortelle 
om prosjektet «100 000 flere lam». Vi inviterer Folkeaksjonen ny Rovviltpolitikk til å 
holde et innlegg. Vi inviterer prosjektlederen for Arktisk kjøtt for å holde innlegg. 
 

Møte slutt kl. 17.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


