
                                               
 

                          REFERAT FRA ÅRSMØTE I  
AUST-TELEMARK SAU OG GEIT 28.01.10 

 
Svein Arvid Tørre ønska velkommen til møte, og takka for godt oppmøte. Dette er noe som inspirerer 
styret i videre jobb for laget. Valg av referent i møte ble Camilla Djupedal Krosshus. Valg av møteleder ble 
Svein Arvid Tørre. Åse Fjeld og Morten Hedegart ble valgt til å skrive under møteboka. Det var ingen 
kommentarer til innkalling og saksliste. 
 
Svein las årsmeldinga. Merknad til årsmeldinga var at det ikke var tatt med at også avl var et tema på 3. 
kurskveld i "kurs om dyrevelferd". 
 
Svein gikk i gjennom regnskapet siden kasserer også var referent. Driftsresultatet på 
-13688,00 skyltes i hovedsak att laget har arrangert kurs i dyrevelferd i 2009. Det kom også en 
kommentar på att regnskap og balanse ikke var lik, men dette ble oppklart. 
 
Så ble budsjett og årsplan for 2010 gått igjennom. Det kom flere kommentarer til årsplanen. 
-Ønske om å ha med ett punkt som sa att laget ønsker å "stø verksemd som driv med foredling av småfe" 
-Det ble kommentert att de to første punktene i årsplanen var for generelle til å stå i en årsplan, det var 
mer en visjon for laget 
-Bygdedagen i Sauland burde være med som en dag Aust-Telemark sau og geit vil representere seg selv 
på en eller annen måte 
-Det første punktet i årsplanen kan også komme i konflikt med punktet lenger ned, som sier att laget 
ønsker og arbeide for ett felles kåringsjå, siden NSG ikke jobber i den retningen 
Det var enstemmighet om att punkt en i årsplanen burde strykes, og de andre kommentarene skylle føyes 
til. Årsplanen ble godkjent. 

 
Da var det tid for valg. 
Det var leder og to styremedlemmer som var på valg. Svein Arvid Tørre ble gjenvalgt som leder, og 
Ramon Sem og Camilla Djupedal Krosshus ble gjenvalgt som styremedlemmer. 
Rune Bøe ble valgt som ny første vara, og Ingvar Sundvor ble valgt inn i valgnemda. 
Årsmøte skulle velge fire utsendinger til årsmøte i TSG. Svein Arvid Tørre og Ingvar Sundvor ble valgt, 
mens de to siste velges av styret. 
 
Svein Arvid Tørre  hadde forslag til to uttaler. 
 

1- Uttale ang. rovviltjakt 
Det ble kommentert att det er veldig viktig att sauebønder sier ifra til Øyvind Fosse når de ser gaupespor. 
 

2- Uttale ang. kåringsjå 
Her ble det kommenter att den ikke burde sendes avlsrådet, men ledelsen i NSG, og at det burde stå noe 
om betydningen av ett godt tillitsforhold mellom den lokale husdyrholder og mattilsynet. 
 
Ellers var forsamlingen enig i att uttalene ble sendt videre. 
 
Under evnt. kom det to kommentarer. 
Det første var en kommentar fra Ingvar Sundvor ang att Svein Arvid Tørre var den eneste lokallagslederen 
på TSG sin høstsamling.Dette er noe som styret i TSG må ta mye av skylden for, og gjøre noe så dette 
forandrer seg. 
Den andre kommentaren var også fra Sundvor, hvor han sa noe om att den store forsamlingen denne 
kvelden viste hvor positivt det var att det hadde vært en sammenslåing av de to lokallagene fra Sauland, 
Heddal og Notodden. 
 



Etter bevertningen kom Eirik Håtveit, som er styremedlem i TSG, med informasjon fra fylkeslaget. Det ble 
da diskutert NSG sin måte å holde informasjon skjult.Og NSG sitt avlsarbeid med avlsjefen i spissen, hvor 
det ble påstått att 90% av småfeholderne er uenige med avlsjefen i NSG. Det ble også diskutert hvorfor 
engasjementet i mange lokallag er lite. Burde kanskje mer av kontigenten gå tilbake til lokallaget gjennom 
engasjementsmidler? Og kanskje må TSG gjøre høstsamlingen enda mer interessant for lokallaga å reise 
på? Håtveit informerte om att TSG vil bruke mer tid og ressurser på politikk fremover, og mindre på 
”Dyrsku’n”. Han utfordret forsamlingen til å komme med ønsker til det forestående jordbruksoppgjøret som 
han kunne ta med seg videre. Her kom det mange synspunkter, men det ble også konkludert med att nye 
ordninger må være nøye gjennomtenkt! Det ble også snakket om rovdyrpolitikken, hvor Håtveit sa att 
Soria Moria er ganske bra, men att byråkratene setter sin egen agenda. Det ble også kommentert att 
stortingsrpresentantene fra Telemark burde bli bedt med på TSG sitt årsmøte. 
 
Til slutt informerte Arne Johannes Loftsgarden, som er leder i Telemark Gjetarhundlag, om arbeidet i 
fylkeslaget. Han fortalte litt om historien til laget, og att laget har 12 instruktører og 1 dommer. Laget gir ut 
medlemsblad og har hjemmeside. Hver søndag er det felles trening på Lonar i Sauland. I år skal laget, 
sammen med Telemark Sau og Geit, arrangere NM i gjeterhund i Bø 7.-10. oktober 2010. Dette blir ett 
stort arrangement med 100 ekvipasjer, og han oppfordret alle til å hjelpe til med dugnadsarbeid eller 
komme og være publikum. Overskuddet av arrangementet blir delt på de to organisasjonene. 
Laget kan også være behjelpelig ved kjøp og trening av gjeterhund. Det ble diskutert kjøp av hund, om 
man burde velge valp eller ferdig trenet. 
 
 
TAKK FOR GODT FREMMØTE! 
 
 
Camilla Djupedal Krosshus 

 


