
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

Referat fra styremøte 
 
Tid: Fredag 9. mars 2018 

Sted: Nortura Malvik 

 

Tilstede: Olav Edvin Heggvold, Eivind Såstad Mjøen, Knut Wågø, Kristin D. 

Skjerve og Stig-Runar Størdal. Gunnar Singsaas deltok over telefon. 

Forfall: Aage Smestu 

 

 
Sak 9/2018 Godkjenne innkalling og sakliste. 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent 

 

 

Sak 10/2018 Konstituere styret og oppnevne medlemmer til felles arbeidsutvalg med 

Nord-Trøndelag Sau og Geit.   

Leder Olav Edvin Heggvold og nestleder Gunnar Singsaas valgt på årsmøtet.   

Vedtak: 

- Eivind Såstad Mjøen utnevnes til rovviltansvarlig 

- Olav Edvin Heggvold stiller i avlsutvalget 

- Knut Wågø og Gunnar Singsaas får ansvaret for beitebruksplaner 

- Gunnar Singsaas følger opp ørneprosjektet på Fosen 

- Kristin D. Skjerve har ansvaret for hjemmesida 

 

Medlemmer til felles arbeidsutvalg med NTSG: 

- Olav Edvin Heggvold 

- Gunnar Singsaas 

- Eivind Såstad Mjøen 

- 1. vara: Kristin D. Skjerve 

- 2. vara: Knut Wågø 

- 3. vara: Aage Smestu 

 

 

Sak 11/2018 Grillaksjon 2018 

Sentrale butikker plukkes ut: 

Flere i Trondheim (City syd (Coop/Rema), Obs Lade, flere?) 

Melhus – Melhustorget (Spar, Coop) 

Orkanger (Coop/Rema) 

Ørlandet (Coop) 



Oppdal (Coop, Rema) 

Røros (Rema) 

 

Vedtak: 

Innspill sendes inn som over. Viktig med krafttak mot sentrale butikker og at alle 

kjeder dekkes. Fylkeslaget stiller med de nødvendige grillag. Kontaktperson fra 

fylkesstyret er Olav Edvin Heggvold. Lokallaget får informasjon så fort som 

mulig. 

 

 

Sak 11/2018 Regionmøter 

Diskusjon. 

 

Vedtak: 

Pga økonomien i fylkeslaget arrangeres ikke regionmøter i år. Vi satser på januar 

2019. Videre undersøker vi mulighetene for å få med Felleskjøpet e.l., blant annet 

for å bidra økonomisk. 

 

 

 

Sak 12/2018 Hvordan øke aktiviteten i lokallaga  

Lag som ikke har arrangert årsmøte. Lite aktivitet flere steder. Stort potensiale for medlemmer 

enkelte steder. Sentralt/fylkesvis kan det jobbes mer med medlemsfordeler og å synliggjøre 

medlemsfordelene som er. 

Vedtak: 

Purre på årsmeldinger. Tipse om kurs (lammingskurs f.eks.) og å verve medlemmer innenfor 

lagets område. Fylkeslaget ber enkelte lag vurdere sammenslåing, jf. medlemstall. 

 

Sak 13/2018 Gjennomgang av årsmøtesaker  

Gjennomgang av sakene til landsmøtet. Spesielt vedtektsendringene. 

 

Vedtak: 

Styret ønsker på sikt å jobbe med endringer som tilgodeser fylker som slår seg 

sammen, eventuelt representasjon knytta til medlemstall (til representasjonsskapet 

og landsmøtet).  

 

 

Sak 14/2018 Gjeterhundarbeidet i fylket 

Viktig at gjeterhundlaget tar tak og planlegger sesongen nå, før lamminga. 

Vedtak: 

Fylkeslaget tar kontakt med gjeterhundlaget og ber gjeterhundlaget arrangere styremøte før 

påske, der Kristin D. Skjerve og Eivind Såstad Mjøen deltar fra fylkesstyret. 



  

Sak 15/2018 Eventuelt 

Tur til Sveits.  Aktuell helg slutten av august.  

 

Vedtak: 

Olav Edvin sjekker opp flypriser og tilbud sendes lokallag ca 15. mars. 

 

 

Møteplan: 

 

Vedtak:  

Møter i juni, august, oktober. Tillitsvalgtsmøte oktober/november. Ellers møter 

ved behov 

 

 

 

 

 

Stig-Runar Størdal 

referent 


