
                          ÅRSMØTE I RADØY SAU OG GEIT 2017 

    Årsmøtet vart  halde den 02. Februar 2017 kl 20.00. på Smiths møte 
    og selskapslokaler.19 medlemmer møtte.
    Kåre Hole ønskte oss velkommen til møtet. Vi starta med årsmøte-
    sakene først sidan Kjartan Nyhammer som skulle snakke for oss vart 
    litt forseinka til møtet .
   

1. Kåre Hole vart vald til møteleiar.

2. Saksliste og innkalling vart godkjent . Kåre las opp brev frå Thomas
Risnes som hadde komme inn angåande forslag til sak 8 frå styret.
Då fekk medlemmene tenkt over dette til vi kom til sak 8

3. Erna Tunsberg Erstad vart vald til skrivar.
4. Arnfinn Halland og Birger Vestheim vart vald til å skrive

 under møteboka.
5. Årsmeldinga vart lese opp av Kåre Hole . Det var ingen 

innvendingar til årsmeldinga, men det vart kommentert at det 
var ei flott årsmelding.

6. Rekneskapet vart lese opp og gått igjennom av Edgar Grindheim.
Spørsmål frå Johannes Kartveit på kvifor vi har så 
store kåringsavgifter i forhold til inntektene vi har på kåring.
Svar frå Edgar Grindheim at vi har fått meir tilskudd frå kommunen
og at utgiftene var mindre enn i fjor. Kåre Hole fortalde at ein av
grunnane til minka utgifter var at Atle Veland hadde stilt opp med
gratis transport av telta.
Spørsmål frå Elin Morken om det er laget som får kåringspengane. 
Svar frå Edgar Grindheim at det er HSG som får desse.
Kristen Risnes svarte og på spørsmålet og fortalde at det er NSG som
set standarden på kåringsavgifta.Det kunne kanskje vore ein ide at
sauelaget  /sauelagena sendte  signal  på at  denne kunne vore senka
meinte han.
Rekneskapet vart så godkjendt.

7. Kåre Hole las opp styret sitt forslag til handlingsplan for 2017.
Asgeir  Nøttveit  minte  oss  på  at  det  i  2017 skal  arrangerast  open
gard , og at det ville vere greit å ta med.
Elin  Morken  foreslo  at  vi  kunne  ta  med  fjøsmøter  på
handlingsplanen.



Kåre Hole redegjorde for kvifor turen til Hillesvåg ullvarefabrikk var
fjerna. Lindås sau og geit skal arrangere møte der den 21 Februar, kl
19.30 og då har vi fått tilbud om å vere med.Handlingsplanen vart så
godkjent.

8. Innkomne saker /saker frå styret.
Saka om kåringssjået og arbeidsmengden 
Forslag frå styret at alle som stiller lam til kåring må vere med på
dugnad enten før eller etterpå . Styret set opp liste over kortid den
enkelte skal stille på dugnad , og det vert høve til å bytte innbyrdes.
Det hadde komme inn brev frå Thomas som vart lest opp tidlegare på
møtet.
Kåre orienterte om at Lindås og Meland hadde hatt årsmøte veka før
oss og der hadde dei ikkje vorte enige.Dei skulle ha eit nytt møte
seinare.Styret vårt ønskjer innspel frå medlemmane.

Kommentar  frå  Vidar  Morken  på  at  han  skjønna at  det  er  mykje
arbeid men han likar ikkje tanken på tvang.Han synst ikkje det er
nokon god ide å sette opp lister.Ein må kanskje gjere kåringssjået
mindre meinte han.

Kommentar frå Arve Erstad på at alle bør  stille og vere med å  dele
på arbeidet.

Kommentar frå Atle Mariussen på at det er ein gevinst at dette er ei
tilstelning som fremmar næringa godt .

        Kommentar frå Kristen Risnes på at det er mykje som kan seiast om
         arrangementet. Ein kan undre seg over om det er i ferd med å verte   
         for stort.Ein slit med dårleg samvittigheit fordi ein er for lite med.
        Sanking/ buføring er og ein viktig dugnad og går også føre seg på  
        denne tida.Det kan verte mobbing av dei som ikkje kan stille på  
        dugnad. Det er no komme på dagsorden og er ein tankevekkjar for  
       dei fleste. Ta det forsiktig ! Han kom og med ei oppmoding om at vi  
       måtte prøve og få fleire dommarar på kurs.

       Kommentar frå Gunnar Kartveit på at ingen er tent med lister som går
      opp matematisk. Livssituasjonen er ikkje lik for oss alle. Men det er
      ein attraksjon med eit så stort sjå for kommunane . Kunne det vore ein 
      ide at kommunane stilte med arbeidshjelp istaden for pengar?



      Kommentar frå Arve Erstad på at dette er mulig få til hvis vi er godt
      organisert og er mykje folk.

     Kommentar frå Edgar Grindheim på at det er + og – sider  
     Skal ein tvinge folk på dugnad . Men samtidig er det folk som tar fri frå
     arbeid for å vere med på dugnad. Korleis vert det hvis ildsjelene går seg
     lei.Forslag på korleis ein kan få fleire folk med er velkomment.

 Kommentar frå Asgeir Nøttveit på korleis er muligheitene for at ein kan få
leigd inn arbeidshjelp?

  Kommentar frå Vidar Morken på at det er viktig å vite kor tid det er mest
behov for folk.

Kommentar frå Kåre Hole på at det er slitsomt når det er dei same som går
heimatt år etter år .Og i haust hadde han sendt ut skriv i forbindelse med
kåringa og prøvd å få ei tilbakemelding frå folk men det hadde vore lite
respons.

Kommentar frå Elin Morken på at det hadde vore ein ide å trekke inn dei
andre landbruksorganisasjonane i kommunen. Og at utstillarane burde vere
fritatt under sjølve kåringa.Då har dei mykje å styre med.

Kommentar frå Vidar Morken på at skal ein leige inn arbeidskraft vert det
fort pengar av det.

Kommentar frå Svein Haugen på at det kunne vore plukka ut 10 personar
til forarbeidet og 10 personar til etterarbeidet, Ellers er det lett at det glir
ut.

Kommentar  frå  Kristen  Risnes  på  at  det  står  i  kåringsreglane  at
vereringane kan arrangere kåring , men då fell miljøet vekk . Vi må tenke
oss godt om .

Kommentar frå Arnfinn Halland på at det er alltid slik at noken gjer meir
enn andre . Men vi må tenke på kva vi har fått til . Vi må oppmuntre dei
som gjer jobben . Vi må rose dei som gjer jobben.



Kommentar frå Arve Erstad på at dersom ein tek fri  for å hjelpe til  på
dugnaden kan ein få betaling for det. Dersom vi kjører saman alle får vi
dette til .

Kommentar frå Elin Morken på dette med betaling . Det vert urettferdig
for enkelte .  Kva skal det betalast for og kva skal det ikkje? Dette må
basere seg på frivilligheit.

Kommentar frå Vidar Morken på planlegging . Det går ikkje an at to mann
står og ventar på delar og ikkje kjem igang . 

Kommentar  frå  Atle  Mariussen  på  at  vi  prøver  med  det  gode  og
arbeidsmengden vert mindre dersom vi deler på det.

Kåre Hole prøvde å oppsummere det heile med at vi prøver å få til ein plan
og bedre struktur. Og at no satsar vi på at fokus på dette hjelper . Og at vi
prøver eit år til med det gode.

10.         Valg av nytt styre i Radøy sau og geit . Svein Haugen 
leiar i valnemda las opp valnemdas innstilling men før det snakka
han om  at det er mange måtar å organisere eit styre på og at dette
kunne vere noko som alle kunne tenke over. Han nevnte til dømes
styringsgruppe istaden for leiar og eventuelt samanslåing av fleire lag
som  mulige  løysningar  dersom  ein  hadde  problem  med  å  skaffe
kandidatar   til leiar vervet  .    
    

                          

11.                               Valg av nytt styre 
                        Leiar  Kåre Hole ( valgt for 1 år)
                               Øyvind Morken  ( valgt for 2 år )
                               Edgar Grindheim ( valgt for 2 år)
                               Atle Mariussen   1 år igjen ( ikkje på valg)
                               Erna Tunsberg Erstad 1 år igjen ( ikkje på valg )



1. vara Sissel Borgund Johannessen
2. vara Birger Vestheim
3. vara Thore Johnsen

                       
                               Revisorar;  Kristen Risnes og Vidar Morken

                
                                      Valnemd ;

1. Arve Erstad
2. Ivar Soltveit 
3. Svein Haugen 

        
Styret fekk fullmakt frå årsmøtet til å velge 3 utsendingar til årsmøtet i
HSG .
  Før maten fortalte Kåre Hole om kven som hadde fått premien for beste
revejegar i år og det var Bjørn Tore Vaktskjold.Han får 1000 kr frå laget.

Så hadde vi matøkt før Kjartan Nyhammer  orienterte oss om forskjellig.

                               
 Kjartan Nyhammer er ansatt i 1/2 stilling på det felles landbrukskontoret
sidan April 2016.Anja Borch er med i 1/2 stilling .
Andreas Granli er ansatt i 100% stilling på skogbruk . Han er på kontoret
på Manger, Mandag og Torsdag.
Frå 2020 vert det nye kostellasjonar .Lindås ,Radøy og Meland skal drive
ilag.  Ein  har  begynt  å  diskutere  korleis  dette  skal  organiserast.  Ein  vil
gjerne kople inn landbruksorganisasjonane for å finne gode løysingar.
Eli Bjørklid er ansatt i 50% stilling på kontoret i Knarvik. 

Det er mykje å sette seg inn i . Dei driv med litt forskjellig . Når folk søker
om tilskudd er det landbrukskontoret si oppgåve å sjekke at dei har gjort
det riktig . Fylkesmannen passar på at landbrukskontoret gjer denne jobben
. Landbrukssjefen synes det verkar som om det nokon gonger er slik at det
er om å gjere å vere det flinkaste kontoret til å trekke folk hvis dei ikkje
har fylt ut søknaden godt nok.

Det er for tida store utfordringar med dei store jordmassane som kjem no.
Til dømes Flatøy,Åse ,Eikanger og litt utover her også.



Det  vert  mykje  for  grunneigaren  å  ta  ansvar  for.  Ein  har  derfor  laga
rettleiing til grunneigarar . Det finst link på fylkesmannen si side.

Ein er no i ferd med å lande 4 veterinæravtalar .
Dei får ei driftstøtte på 150000 kroner og forpliktar seg med dette til ei
vaktordning og stordyrpraksis . Det skal vere møte med dei som har gitt
tilbud  Fredag  10.  Februar.  Dette  er  ein  4-  årig  avtale.  Då  har  dei  fri
annakvar  helg  .  Dei  som er  aktuelle  er  ;  Knarvik  dyreklinikk  med  to
veterinærar ,  Hallgrim Andersen og Wangel .

Landbruksplastinnsamling aukar gledelig. Ein skal ha ny innsamlingsrunde
andre halvdel av Mai. Det er Ganstø transport som kjører.
Det er meininga at alle skal få beskjed på sms.

Den 20. Februar vert det landbruksfagrådmøte . Kjartan Nyhammer skulle
ta ansvar for at det no vert dei til ein kvar tid fungerande leiarane i dei
forskjellige landbruksorganisasjonane som vert innkalt til møta.

Ellers  fortalte  han om at  dei  hadde vore  i  møte  med Eltel  for  å  sikre
rettigheitene til  grunneigarane.Dersom dei skal  inn på innmark skal det
vere minimum 80 cm djupne.Grunneigar skal i etterkant godkjenne.Dei må
ordne opp etter seg. Dei har plikt til å forsterke kabelen ved vegbygging og
flytte den ved bygging.

Etter årsmøtet konstiturte styret seg slik :
                                   LEIAR : KÅRE HOLE
                          NESTLEIAR :ØYVIND MORKEN
                         KASSERAR : EDGAR GRINDHEIM
                          SKRIVAR    :ERNA TUNSBERG ERSTAD
                          STYREMEDLEM : ATLE MARIUSSEN
 
Styret skal sende 3 årsmøte utsendingar . Leiaren Kåre Hole reiser . Dei to
andre vert bestemt snarast råd .       

                              Referent Erna Tunsberg Erstad


