
 
 

 Troms Sau og Geit                                 

 
Referat fra styremøte Troms sau og geit Tid og sted: 
5 juli 2018, -   Nortura Andslimoen 
 
Til stedet: 
 Jan Ottar Østring, Sindre Borch, Terje Benjaminsen 1. vara, Peter Lakselvnes, Bernt Mikalsen. 

 
 
Sak 8/18. Gjennomgang av referat fra møte 4 april 2018. 
Det var ingen innvendinger. 
 
Sak 9/18. Nytt vedtak ang regnskapsfører og fullmakt til sekretær for å betale regninger. 
 
Styret konstistuert på møte 4 april 2018 : 
 
Styreleder valgt på årsmøte:   Jan Ottar Østring 
Nestleder:              Sindre Borch 
Styremedlem:            Berit Jakobsen 
Styremedlem:         Peter Lakselnes 
Styremedlem:   Atle Aronsen 
Kasserer/ regnskapsfører :      Bernt Mikalsen 
 
Styret gir fullmakt til Bernt Mikalsen som Kasserer og regnskapsfører, til å disponere lagets konto for 
utbetalinger og regnskapsføring. 
 
Sak 10/18. Orientering om Rovviltmøte som TSG arrangerte i mai.  
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Sak 11/18. Orientering om representantskaps møte på Gardemoen 03.07.18 om stå 
vedrørende uroen innad i NSG. 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Sak 12/18.Sammarbeid/rabattordninger for medlemmer. 
Orientering om samtaler som er gjort med Felleskjøpet ang rabatter på tonnvarer. Samt en 
møteserie i Troms sammen med fag personell på foring, og utveksling av erfaringer og 
orientering om stå i Norsk sauehold og hvordan det er lurt å forholde seg til den. Styreleder 
ønsker at styret gir sin tilslutning til en fortsettelse av arbeidet med å få flere rabatter på 
butikkvarer og planlegging og oppsetting av fagmøter.  
Styret gir sin tilslutning å arbeide videre med rabattordninger og orienteringsmøter for 
lagets medlemmer. 
 
 



 
 
Sak 13/18 Eventuelt. 

- Godtgjørelse til styre.  
Styreleder er godtgjort med 10,000,- kr 
Kasserer/regnskapsfører godgjøres med samme som Nordheim Regnskap  
Eller er det møtegodtgjørelse etter satsene til NSG. 

 
- Brev fra sentralt ang møte med landbruksministeren og Ola Elvestuen ang Rovdyr. 
- Troms bonde og småbrukerlag ønsker møte om rovdyrerstatning og ulik behandling. 
- Kadaverhund kurs – Invitasjon fra Nordland Nsg. 
- Høring og offentlig ettersyn av forslag til Kastnesåsen naturreservat i Dyrøy kommune i 

Troms gjennom frivillig skogvern. 
         
Årshjul: 
 
Styremøter: Styremøte 4 april - 5 juli 
  Møte i November, Midten av januar ( Årsmelding og regnskap ) 
Årsmøte : Slutten av februar 

 
 
Referent:  Bernt Mikalsen  5 juli -2018 
 
 
Underskrift: 
 
Jan Ottar Østring     Sindre Borch     Terje Benjaminsen 
Styreleder    Nestleder    1. vara   
 
Peter Lakselvnes   Bernt Mikalsen 
Styremedlem    Referent  


