
Møre og Romsdal Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

   

Referat fra styremøte 
 
Tid:  Torsdag 23. august 2018 

Sted:  Nortura Molde 

 

Tilstede: Marianne Eltvik, Solrun Hol, Brian Nilsen, John Kåre Løvoll, Kristian 

Indreeide og Stig-Runar Størdal. Bjørn Elander fra valgnemnda deltok under 

møtet. 

 

 

Sak 28/2018 Godkjenne referat fra forrige møte. 

Vedtak: 

Referatet godkjent.   

 

Sak 29/2018 NSG-siden  

Sida til Møre og Romsdal er ikke oppdatert. Det må gjøres   

Vedtak: 

Solrun oppdaterer hjemmesida innen 30. september!  

 

Sak 30/2018 Møte med valgnemnda 

Mali Slemmen har trukket seg. Vara ble ikke valgt under årsmøtet. Ønske om at 

det i forbindelse med innkalling til årsmøte, at lokallagene oppfordres til å komme 

med forslag på kandidater til valgnemnda under årsmøtet.  

 

Vedtak: 

Bjørn Elander tar kontakt med gjenværende medlem i valgnemnda og planlegger å fortsette 

valgnemndarbeidet som normalt.  

 

Sak 31/2018 Møte med Kjell Erik Berntsen (styreleder NSG) 

Styret skal møte Berntsen i forbindelse med Dyregoddagene fredag 31/8. Tema 

for møtet: 

- Organisasjonsarbeid 

- Rovdyr og beiterett 

- Annet aktuelt 

 

Vedtak: 

De av styret som har mulighet stiller på møtet. 

 



Sak 32/2018 Dyregoddagene  
Styret skal stille på stand. 

 

Vedtak: 

Styret stiller på stand i den grad folk har mulighet. I utgangspunktet to per dag. 

 

Sak 33/2018 Valg av nestleder 

Årsmøtevalgt leder har trukket seg og nestleder har rykket opp som styreleder. 

Det må derfor utnevnes ny nestleder. 

 

Vedtak: 

John Kåre Løvoll utnevnes som nestleder i styret i Møre og Romsdal Sau og Geit.  

 

Sak 34/2018 Hvilket lokallag har dere kontakt med? 

Lokallagene kontaktes per telefon, e-post og/eller fysisk oppmøte. Oversikt over 

hvem som kontakter hvilke lokallag ligger i samhandlingsmatrisen. 

 

Vedtak: 

Kontakt med lokallaga utføres i henhold til oppsatt plan innen neste styremøte. 

 

Sak 35/2018 Eventuelt 

- Orientering om grillaksjonen. Vanskelig å få med lokallag enkelte steder. 

Utplukk av butikker stemte ikke overens med interesserte lokallag. 

 

- Brev til lokallag m.fl., bør utformes slik at det går fram om det skal svares 

og i så fall hvem som skal svare. 

 

- På neste styremøte må tid og sted for årsmøte i Møre og Romsdal 

bestemmes. 

 

- Husk å invitere lederen av avlsutvalget til fylkesårsmøtet. Forslag også på 

at lederen av avlsutvalget holder innlegg på fylkesårsmøtet. 

 

- Sammensetning av avlsutvalget tas opp som sak på styremøte etter neste 

årsmøte. 

 

- Referent på årsmøtet tas opp som sak på neste styremøte  

 

- Fræna Sau og Geit skal ha fagkveld med Animalia i uke 43 om 

kjøttkvalitet. Åpent også for andre. 

 

- Det sendes ut spørsmål til lokallag med forespørsel om de har kandidat fra 

Møre og Romsdal til styret i Sau og Geit nasjonalt. Ansvar Brian Nielsen. 

 



Vedtak: 

Overnevnte eventueltsaker tas til orientering. 

 

 

Smøla Sau og Geit skal ha 40-års jubileum. Styreleder i M&R Sau og Geit er 

invitert. Smøla søker også om støtte til markeringa.    

 

Vedtak: 

Kostnadene med styreleders deltakelse og en gave, dekker M&R Sau og Geit. 

Fylkeslaget støtter selve jubileet med kr. 5.000,-. Beløpet betales ut i etterkant av 

arrangementet. 

 

 

Mulig å søke NSG sentralt om støtte til aktiviteter i fylket. Frist for søknad er 27. 

august. Forslag om å søke støtte til årsmøte for å øke oppslutningen fra lokallaga.  

 

 

Vedtak: 

Det søkes om støtte til årsmøte på kr. 1.000,- per lokallag. Totalt 32.000,-. Ansvar 

Jon Kåre Løvoll 

 

 


