
Sogn og Fjordane Sau og Geit 
 

Postadresse:     
Ragnhild Sæle Tlf.  416 33 342  Bankgiro: 3703 20 15213   
Stranda 57   Orgnr.      971 115 599  
6847   VASSENDEN              E-post: ragnhild.saele@enivest.net                

 

 
 

Medlemsinfo oktober 2017 
 
 
SMÅFESAMLING 
Småfesamling sau vert arrangert 12.01.18 – 13.01.18. Dette har vorte ei svært populær 
samling, med stor deltaking og eit godt fagleg program. Påmelding  til Nortura Førde 
Medlemssenteret v/Johannes Nedrebø, johannes.nedrebo@nortura.no.   Tlf. 905 71 243 
innan 4. januar 2018. Programmet finn du her. 
 
 
ÅRSMØTE  
Minner om at årsmøte i SFSG for 2017 vert på Skei Hotel, FREDAG 23. FEBRUAR 2018, med 
påfølgjande fagdag laurdag 24. februar.  Saker som lokallag ønskjer skal fremjast for 
årsmøte, må vere fylkesstyret i hende seinast 23. januar (4 veker før, i følgje NSG sine 
lagslover). I samband med årsmøte, vil det og verte ei markering av at SFSG er 70 år i 2018. 
Årsmøte i lokallaga skal haldast innan 1. februar kvart år, og skal kunngjerast med minst 14 
dagars varsel til medlemane. Saklista skal og gjerast kjend for medlemane. Protokoll frå 
årsmøte i lokallaget, årsmelding og rekneskap skal sendast til fylkeslaget innan 15. februar.  
Skjemaet «Årsrapport 2017/Tillitsvalde 2018» (sjå vedlegg) skal sendast SFSG snarast mulig 
etter årsmøtet. Kopi av skjemaet skal sendast NSG sentralt.   
Det er medlemstalet pr. 31.12.17 som er grunnlaget for tal utsendingar til fylkesårsmøte.  
Leiar er sjølvskriven, i tillegg har lag med over 25 medlemar rett på ein utsending pr. 25 
medlemar. Hugs å velje vara til utsendingane, då utsendingane skal vere valt av årsmøte. Det 
er ikkje høve til å møte med fullmakt til årsmøte, verken i lokallaget eller fylkeslaget. Vi vil og 
minne om at lokallag som ikkje har hatt årsmøte, ikkje har stemmerett på årsmøte i 
fylkeslaget.   
 
 
UTTALAR FRÅ ÅRSMØTE I SFSG 
Dersom det er lokallag som har saker/tema som dei ønskjer at årsmøtet i SFSG skal gje uttale 
på, så ber ein om at forslag til uttale vert sendt styret i SFSG innan 20. februar 2018.  
Innkomne uttalar vil så verte tatt opp på årsmøte, som eiga sak. Styret ønskjer å få til ei ny 
ordning, når det gjeld uttalar, slik at alle deltakarane på årsmøtet, kan få med seg den sosiale 
delen av møtet. 
 
 
KRAV TIL ORGANISASJONSNUMMER M.M. 
Ein oppmodar dei lokallaga som ikkje har fått registrert seg i Brønnøysundregisteret om å få 
gjort det. Finn de ikkje papir frå skipinga av laget, så set opp skiping av laget på saklista til 
komande årsmøte. Ein konsekvens av at ein ikkje har organisasjonsnummer, er at ein ikkje 
får utbetalt «ullpengar» frå Nortura.  Det kan og verte problem med å få utbetalt 
medlemskontingenten frå NSG, om ikkje organisasjonsnummeret er på plass innan 2018. 
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GJETARHUND 
Styret i NSG ønskjer å ha fire satsingsområde i organisasjonen framover. Eit av dei er auka 
bruk av gjetarhund på garden. For å få vite omfanget av dette i dag, ynskjer ein å få oversikt 
over kor mange av medlemane som har gjetarhund. Ein ber difor alle som har det, om å gå 
inn på «Min side» og registrere det der. 
Me takkar Magnus Grimeland med Sanki og Halvor Tenden med Trixie for innsatsen for Sogn 
og Fjordane i årets NM. Dessverre gjekk det ikkje heilt bra, så Sogn og Fjordane misser ein 
plass i NM neste år. 
Siste helga i oktober vart Norsk Unghund Meisterskap arrangert på Sunnmøre. Der gjorde tre 
ekvipasjar frå Sogn og Fjordane det svært bra. Halvor Tenden med Trixie vart nr 8. Kurt 
Magne Fardal med Sting vart nr 9 og Kurt Magne Fardal med Moss vart nr 11. 
Kurt Magne stilte med sine to hundar i Nordisk meistersterskap i Danmark og gjorde det 
svært bra. Han vart nr 3 med Sting og nr 8 med Moss. Gratulerer! 
 
 
GRILLAKSJON 2018 
Alle lokallaga vert oppfordra til å stille opp på «Grillaksjonen 2018» som skal vere laurdag 1. 
juni. Ein kan ta det på seg åleine eller i lag med andre lokallag. I tillegg til grilling av lam, skal 
ein denne gong òg ha med kje, og profilering av produkt av geitemjølk. I 2017 var det berre 
Eid Sau og Geit som stilte opp på den landsomfattande grillaksjonen 8. juli. Håpar det er 
mange lokallag som stiller opp i 2018, då ein denne gong, har god tid til planlegging. Målet 
for NSG sentralt er at det skal vere grilling 100 plassar 1. juni 2018. 
 
 
TILSKOT TIL TAPSFOREBYGGANDE TILTAK 
SFSG har fått ein del midlar frå Fylkesmannen. Vilkår for bruken av midlane er at dei skal 
vere førebyggande og/eller konfliktdempande, og at tiltak som inkluderer bruk av 
radiobjøller/elektroniske bjøller vil verte prioritert. Det er og naturleg at område med kjent 
skadehistorikk av m.a. jerv vert prioritert.   
Dei som ønskjer økonomisk støtte til tiltak som er forebyggande og eller konfliktdempande, 
må sende ein søknad til SFSG innan 10.02.18. 
 
 
E-POSTADRESSE 
Lokallaga vert oppmoda om å sende inn liste over e-postadresse til dei medlemane som sjølv 
ikkje har lagt inn e-postadressa på «Min side». Då legg NSG sentralt inn e-postadressene.  
 
 
ÆRESMEDLEMAR 
Ein ber om at alle lokallaga som har utnemnt æresmedlemar sjekkar via «Min side» at dei 
står oppført som æresmedlem. Det er lokallaget som skal betale medlemskontingenten for 
æresmedlemar. 
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FAGDAG GEIT DEN 18.11.2017 
Sidan det ikkje vart geitehelg i år, arrangerte SFSG ein fagdag for geitebøndene den 
18.11.2017 på Skei. Dagen starta med erfaringar Ragnvald Søgnesand og Jo Risløv har hatt 
med bruk av Nofence i 2017. Etter lunsj vart det 3 timar med jurhelse, celletal og 
bactocount. Til slutt vart det diskutert kva nye rapportar geitebøndene ynskjer seg i 
geitekontrollen. Cecilie Bjørlo frå konsernstyret i Tine var til stades heile dagen. Etter møtet 
har SFSG sendt brev om innføringa av bactocount og sporar i kvalitetsregelverket for 
geitemjølk til konsernstyremedlemmane i Tine. 
 
 
GEITEHELG 2018 
Geitehelga 2018 vert på Thon Hotel Skei 23. – 25.11.18.  Sett av datoane allereie no. Det er 
no lagt opp til at det skal arrangerast «Geitedagar» anna kvart år. I 2017 var det 
«Geitedagar» på Voss. Dei åra det ikkje vert arrangert «Geitedagar» er planen at SFSG skal 
arrangere «Geitehelg».  
 
 
E-POST ADRESSA TIL STYRET I SFSG OG KONTAKTPERSON LOKALLAG 
Styret i SFSG har oppretta ein eigen e-post, styretsfsg@gmail.com, som kjem til å bli nytta til 
kommunikasjon med lokallaga framover. Då veit  bla. lokallaga at e-posten innehelde 
informasjon frå styret i SFSG uavhengig av kven som er sekretær.  Alle i styret har tilgang til 
denne e-posten.  
Styret i SFSG ynskjer at ein person til i tillegg til leiar skal få tilsendt e-postane som vert sendt 
frå styret til lokallaga. Styret ynskjer tilbakemelding på kven denne personen er samtidig 
med at de sender inn årsrapportane.  
   
 
FAGTUR TIL FÆRØYANE 
SFSG har fått eit reisebyrå på Færøyane til å laga eit opplegg for fagtur til Færøyane. Sjå 
vedlagt program (er på dansk). Vi legg opp til å reise tilbake til Bergen 2. august. Inkludert i 
prisen er direktefly Bergen-Færøyane t/r, transport, buss og guide eller sjåfør/guide alle 
dagar og alle måltider som er nemnt i programmet. Drikkevarer som er inkludert er vatn, 
kaffi og te bortsett frå ved middagen i Kirkjubøur, kor øl, brus eller vin er inkludert. Prisen er 
(med dagens kronekurs) kr 13 994,- pr. person i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom kr 2 083.  
Barn til og med 11 år kr 7 251,- i foreldre sitt rom. Prisen pr. person kan verte lågare dersom 
det er mange som ynskjer å delta. 
Påmelding innan 1. februar. 
 

Ønskjer alle medlemane ei riktig god jul og eit godt nytt år. 
 
Styret i SFSG 
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