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Type Møte 

 

Møtested Møtedato -Tid 

Styremøte 

Landbrukskontoret på  

Evje 

 

Tirsdag 01.03.16 kl. 18.00 

Deltagere Kopi av saksliste til: 

Kåre Blålid, Jorunn Synnøve 

Uppstad, Sven Reiersen, Linn 

Kristin Flaten  

Forfall: Bjørn Tore Hovland 

Vara: meldt frafall 

 

Sekr.  

Kristin S Eikeland 

Vedlegg: retningslinjer for gjeterhund nemnd 

 

Saksliste:  

 

Sak 1/16  Konstituering av styret:  

 Leder: Kåre Blålid 

 Nestleder: Linn Kristin Flaten 

 Kasserer: Jorunn Synnøve Uppstad 

 Styremedlem: Sven Reiersen, Avlsråde og medlem i valgnemnd sentralt 

 Styremedlem: Bjørn Tore Hovland 
 

Sak 2/16   Innspill til jordbruksoppgjøret 

 Beitetilskudd: AASG støtter NSG 

 Endringer i ulltilskudd: AASG støtter NSG 

 Omlegging av telledato for produksjonstilskudd: AASG støtter den 
ordningen som er pr dags dato, ønsker ikke endringer 

 Tilskudd til kvalitetsslakt: AASG ønsker ikke reversering eller endringer i 
utbetalingssystemer ang tilskudd til kvalitetsslakt igjen. 

 

 

 

 

 



Sak 3/ 16   Endring av landsmøtefrekvens NSG 

 I utgangspunktet ønsker AASG samme opplegg som i dag ang 
landsmøtefrekvens, altså alternativ 1. Samtidig mener AASG at alternativ 
2b er et godt alternativ, men det betinger at en slik løsning ikke fører til 
at NSG må ansette flere for å ha kapasitet til å gjennomføre det, pga det 
vil føre til økte kostnader. Det positive med dette alternativet er at man 
kan velge halve styret for 2 år om gangen, kortere beslutningsintervall, 
billigere for organisasjonen enn dagens organisering. 
 

 

Sak 4/16  retningslinjer for gjeterhund nemda: 

 Fylkesstyret oppnevner gjeternemnd, ikke valgnemnd- se lagslovene 
paragraf 18f. 

 Økonomi:  

 Endringer i pkt 3. Siste setning tas helt bort.  

 Jorun ordner en egen konto til gjeterhund nemnda og overfører 4000kr 
 

Sak 5/16   arbeidsplan 2016 og møtekalender 

 Fokus på værringen 

 Bjellelaget- går for findmindsheep. Ønsker bedre opplysninger, pris og 
skjema med opplysning som trengs ved bestilling. Spørsmål om det er 
flere bjeller enn i fjor. Kåre lager en artikkel vedrørende dette og legger 
ut på hjemmesiden. Lager også et skjema.  

 Tur til Scotland. Arrangere tur sammen med TYR, spørsmål om Nortura 
kan bidra med planlegging og gjennomføring. Blir innkalt til møte etter 
påske. 

 Naturligvis 
o Spilt inn på om tevlingsplassen kan bli større enn i fjor? Må purre 

på det på årsmøte 8 mars. Kåre sender en mail til Nese ang dette 

 Ny giv i sauehold 

 Fjøsåpning i Valle. , speedklipping- sven ordner dette, gjeterhund 
oppvisning - Linn Kristin ordner dette. Kåre har vært i kontakt med 
personer fra departementet om å delta 

 Sette dato for nye styremøte – neste møte blir 19. mai kl 18 på 
landbrukskontoret Evje 

 Profilering – hjemmesider 

 Insemineringskurs. Hvor? Må være minimum 5, Anne Grete Stabekk 
arrangerer dette 

 Fårikålens dag, foreslå å bruke Ny giv som en arena og gjøre noe ut av 
denne dagen.  



 
Sak 6/16  Valg av vara til representantskapsmøte 16-17 mars 

 Sven skal inn som representant for valgnemnda. Jorun stiller som vara til 
representantskapsmøte. Hun ordner med påmelding, finnes på 
hjemmesiden i NSG og bestilling av fly  

 

Sak 7/16  Evt 

 Valg av leder og medlemmer til fylkesstyret skal være skriftlig. Skal 
ryddes i før neste årsmøte. Styret skal være tydelig på hva som er 
valgnemnda sin oppgave. 

 
 

       

 


