
Styremøte Nordland Sau og Geit 01.03.16 kl 0800 Thon Hotell Bodø 

Tilstede: Glenn P Knædal, Øyvind Hanssen, Lill Pettersen, Svein Ragnar Enga, Kjetil Trongmo,  

Bjørnar Sveli 

Forfall: Anne Kari Snefjellå 

 

Saker 

1/16 Konstituering av styret 2016 

Leder: Glenn P Knædal 

Nestleder: Anne Kari Snefjellå 

Medlem: Svein Ragnar Enga 

Medlem, geit: Øyvind Hanssen 

Sekretær: Lill Pettersen 

 

2/16 Regnskap 2015  

Regnskapsfører Sveli orienterte om regnskapssituasjonen, og grunnene til at regnskapet for 2015 

ikke er gjort ferdig. Reiseregninger som er innsendt i løpet av 2015 ble attester av nyvalgt leder 

Knædal. 

Vedtak: Egenandel til lokallagene for årsmøtet 2015 sendes ut etter deltakerliste for årsmøte.  Satser 

etter årets årsmøte. Enstemmig 

Vedtak: ang godtgjørelse for styret 2015 vil det bli sendt ut mail fra leder om oppfordring til evt 

utbetaling av slik godtgjørelse. Frist 01.04.2016. Enstemmig 

Vedtak: Brev fra Sveli ang kostnader (andel av lisens for programvare) for administrering og føring av 

regnskap, lønn og arbeidsgiveroppgaver. Sveli fakturer Nordland NSG for de utgifter programmet 

koster klient. Enstemmig. 

 

3/16 Budsjett 2016 

Sveli orienterte om det som er satt opp i budsjett.  

Vedtak fra 2015 viser at budsjett er vedtatt med underskudd stor kr 26.000,- Dette fordi poster med 

møtegodtgjørelse ble økt. 

Vedtak: 

Det settes opp en post for Rovviltsarbeid for dekning av kjøregodtgjørelse og møtegodtgjørelse. Stor 

kr 15.000,- 

Innskudd til prosjekt Kjøtt i Nordland kr 10.000,- 

Øke posten til Gjeterhundnemd slik at den blir stor kr 25.000,-. (Økes med kr 5.000,-) 



Styremøter reiseutgifter økes til 40.000,- (økes med kr 20.000) 

Enstemmig. 

 

4/16 Årsprotokoll og innsendelse til Brønnøysundregsistrene for 2014 og 2015 

Vedtak: Leder ordner med dette overfor registrene. Også i forhold til endring av navnet til Nordland 

Sau og Geit. Enstemmig 

 

5/16 Innkomne saker 

 Søknad fra skoleklasse i Mosjøen om bidrag til studietur. Årsmøtet 2015 var positiv til dette, 

men overlot til styret å avgjøre dette etter at man hadde fått oversikt over regnskapet. 

Vedtak: søknad støttes med kr 1.500,- Enstemmig 

 Høring om landsmøtesak 2017- landsmøte/årsmøtefrekvens fremover. 

Vedtak Nordland Sau og geit går for alternativ 3; årlig årsmøte/ledersamling i 

oktober/representantskapet avvikles. Dette ut fra svar fra lokallag, hvilke beløp som er skissert i 

oversikten og raskere demokratiske prosesser. 

 Sak fra Årsmøte Andøy Sau og Geit om fylkesstyrets aktivitet i løpet 2015. 

Vedtak: Sittende styre tar dette til etterretning. 

 Sak fra Årsmøte i Andøy Sau og Geit ang prosjekt Kjøtt i Nordland 

Vedtak: Vår representant i prosjektet får ta dette med seg inn i prosjektet og jobbe for at kongressen 

kan avholdes andre steder enn Mo i Rana. 

 

Høring jordbruksforhandlinger utgangspunkt i notat datert 10.02.16 

Beitetilskudd – utmarksbeite er sauens/bondens viktigste ressurs. Landskapspleie viktig for 

kulturlandskapet. Det viser at dyrene er ute på beite og vi ønsker at beitetilskuddet skal 

opprettholdes. 

 

Ulltilskudd 

Enig i kommentarene i notatet fra NSG. 

 

Omlegging av telledato 

Antall dyr som slippes på utmarksbeite er det dyreantallet man skal ha utmarkstilskudd for, derfor 

må telledato være rett etter slipp til utmark og ikke ved sanking som er foreslått. Tap i utmark skal 

ikke regnes som tap i utmarkstilskudd! Vi foreslår telledato i mars og august. Styret er positiv til at 

påsettlammene blir tatt med i dyretilskuddet ved denne omleggingen. Ved en eventuell endring av 

telledato, må konsekvensene av dette utredes mer. 



Tilskudd til kvalitetsslakt 

Tilskudd på kr 500 må opprettholdes. Ryktene går om at tilskuddet kan bli halvert, og vi ser at det 

økonomiske tapet kan ble stort for den enkelte bonde. Vi oppfordrer til at det i forhandlingene 

jobbes med å opprettholde tilskuddet på nåværende nivå. 

 

Oppfordrer at noen fra sauenæringa/småfenæringa deltar i forhandlingene slik at noen med 

kjennskap til næringa og økonomien i småfeholdet kan fronte de utfordringer som næringa har. 

 

6/16 Arbeidsplan 

1. Opprette arbeidsgruppe for Rovvilt for Nordland Sau og Geit 

Forslag: Anne Kari Snefjellå, Laila Hoff, Berit Hundåla. Kjetil tar en prat med disse og melder 

tilbake. Revisjon av forvaltningsplan for region 7 er et av punktene de skal jobbe med. 

 

2. Velg en person til å sitte i styringsgruppa for prosjekt «Kjøtt i Nordland» 

Glenn Knædal går inn i styringsgruppen og Anne Kari Snefjellå som sitter i faggruppen, 

forsetter med det som repr fra Nordland sau og geit 

 

3. Samarbeide med Troms sau og geit om Geitdagene 2016 i Harstad 

Glenn tar kontakt med Bjarne Leonhardsen. 

 

4. Gjeterhundnemd – dommeravgift og evt godtgjørelser 

Vi har økt budsjett til nemd fra kr 20.000 til 25.000 pga økte dommeravgifter. 

Sak om godtgjørelser vil bli sendt til årsmøte 2016. 

5. Innspill til jordbruksforhandlingene 

Kort tilbakemelding på det notat som er sendt fra NSG sentralt 

 

6. Arbeid opp mot lokallag- hva gjør vi med inaktive lokallag 

Tilbakemelding til lokallagene som ikke har levert årsmelding/gjennomført årsmøte med en 

påminnelse om at kontingent vil kunne bli tilbakeholdt. 

 

Referater fra møter i fylkesstyret vil bli gjort tilgjengelig på nett og sendt lokallagsleder. 

Telefonrunde til alle lokallag/registrerte ledere for å «sjekke ståa». Leder lager en oversikt 

som han fordeler til alle i styret. 

 

7. Jervprosjektet 

Trongmo har vært representert i styringsgruppga for Nordland Sau og geit. Prosjektet har 

gått i tre år og skal videreføres i fortsatt tre år. Vedtak: Trongmo fortsetter som vår 

representant. 

 

8. Rovviltnemda har møte i Bodø 17.mars, Ketil Trongmo møter med talerett for Nordland Sau 

og Geit. 

 

 



7/16 Møteplan 

Aprilmøte; telefonmøte 04.04.16 kl 1530. 

Juni torsdag 02.06.16, Andøya. 

 

 


