Referat
Møte i Ull- og klipperådet
Sted:

Nortura Forus

Tidspunkt:

Tirsdag 25. januar 2011 kl. 09.30-12.00

Til stede:

Sissel Berntsen (SB), Signe Dahl (SD), Dyre Nessa (DN) og Even Olsen (EO)

Referent:

Signe Dahl og Even Olsen
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Orienteringssaker
Samling for klippeinstruktørene 2011
Sertifisering av nye instruktører
Eventuelt

Sak 1 Orienteringssaker
NSF – Nytt styre i NSF – hatt ett styremøte – godt i gang med arbeidet. Rolf ny
leder.
Fagtjenesten for ull – Ikke noe spesielt. Det blir klassifiseringskurs på Rauma
Ullvarefabrikk i mai. Sissel sender invitasjon til NSG og NSF. Hovedtema blir
fiberfinhet.
NSG – Signe Dahl slutter i NSG og Even Olsen overtar oppgavene hennes i ull- og
klipperådet. Viktig at medlemmene i rådet tar kontakt med NSG vedrørende saker
som skal drøftes.
SD gikk gjennom regnskapet for 2010, og det viser et overskudd på rundt 24 000 kr.
Det ble også diskutert hvorvidt støtten på kr.1250,- til rydding av klippeplass dagen
før et kurs skulle utgå.
I tillegg gikk SD gjennom evalueringsskjemaene for 2010.
Lammekongress: Sissel skal være på stand sammen med Animalia
(sauekontrollen/helsetjenesten).

Sak 2 Samling for klippeinstruktørene 2011
Program for samlingen ble gjennomgått og møterom ordnet.
Fra instruktørmøtet kom det et forslag om at Rolf Gravdal som hovedinstruktør
skulle ha det siste ordet ved uttak av nye instruktører

Sak 3 Sertifisering av nye instruktører
En hovedinstruktør velges ved hver instruktørsamling (gjenvalg er mulig).
Nye klippeinstruktører skal vurderes i forhold til klippeferdigheter, faglig kunnskap
og pedagogiske evner.
Nye instruktører godkjennes ut fra behov (hvor mange instruktører vi trenger) og det
bør legges til rette for at det er instruktører i hele landet. Ull- og klipperådet skal til

enhver tid ha oversikt over godkjente instruktører og skal godkjenne antall nye
instruktører hvert år på forhånd.
Før godkjenning skal aspiranter være med som hjelpeinstruktører på minst 2 kurs.
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