
 

 

 
 
 
 
 
 
Protokoll fra møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 
Torsdag 20. oktober 2022, kl 12.00 – kl 13.15, Teams 
 
 

Til stede: John Anders Lifjell (NRL) 
Morten Floor (LMD)  
Grete Sjurgard (NRL)  
Arnstein Stensaas (PRL) 
Johan Martin Eira (NRL) 

Forfall:  
Fra Landbruksdirektoratet: Sissel Olsen  

Mari Vengnes (referent) 

 
 
Møteagenda 
 

Sak 22 22 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
Sak 23 22 Økonomistatus 
Sak 24 22 Umami – videre arbeid og revidert budsjett 

Sak 25 22 Møteplan 

 
 
  



 

 

 
Sak nr. 

22/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.06.2022 

Tittel: 

Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling: 

 

-- 

Vedtak:  Godkjent 
 

Vedlegg/dokumenter: Sendt ut i forkant av møtet. 
 

Sak nr. 

23/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.06.2022 

Tittel: 

Økonomistatus 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling:  

 

Sekretariatet gjennomgikk status for utvalgets tilgjengelig midler.  

Vedtak:  

 

Til orientering 

Vedlegg/dokumenter: Saksframlegg sendt ut i forkant av møtet.  
 

Sak nr. 

24/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.06.2022 

Tittel: 
Umami – videre arbeid og revidert budsjett 

 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling:  Leder og sekretariat har, med bakgrunn i vedtak fra sak 17/22, arbeidet 
videre med Umami Arena. Det er mottatt tilbud på design og rigging av stand. 
Som følge av blant annet den generelle kostnadsutviklingen og materialvalg, 
er tilbudet en del høyere enn hva som ligger til grunn i utvalgets budsjett for 
2022. I tråd med kostnadsutviklingen, vil også drift av restaurant bli dyrere 
enn først budsjettert.  
 

Vedtak:   Leder og sekretariat jobbe videre med Umami Arena 2023. 
 Det kan disponeres inntil kr 2,5 mill. kroner til arrangementet. 
 Sekretariatet søker Innovasjon Norge med bakgrunn i den nye 

rammen. 
 I tillegg til Svein Jæger Hansen og Brita Stensgård prioriteres unge 

kokker fra ungdomslandslaget.  
 Leder og sekretariat jobber videre med utvalg av bilder til bruk på 

stand. 

Markedsutvalgets budsjett for 2022 revideres i hht vedtak. 



 

 

 

Vedlegg/dokumenter: Saksframlegg sendt ut i forkant av møtet. 
 
 
 

Sak nr. 

25/22 

 Markedsutvalget for 

reinkjøtt 

Behandling: 

16.06.2022 

Tittel: 

Møteplan 

LDir saksnr: 

21/73232                                      

 

Møtebehandling:  

 

-- 

Vedtak:  

 

8. november kl 9 – fysisk møte i Landbruksdirektoratets lokaler 
6. desember kl 9 – dersom behov, avholdes møtet fysisk.  

Vedlegg/dokumenter:  

 
 
 


