
Møre og Romsdal Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

  

Referat fra styremøte 
 
Tid: Tirsdag 30 oktober 2018 

Sted: Nortura Molde 

 

Tilstede: Marianne Eltvik, Solrun Hol, Brian Nilsen, , Kristian Indreeide 

Forfall: John Kåre Løvoll, Solmund Solstad, Lillian Sylte Gjerde  

 

 
Sak 36/18 Godkjenne referat fra forrige møter. 

Vedtak: 

Referatene godkjent.   

 

37/18 Brian informerer om e-bjelle prosjekt. 

Brian informerte om hvem som hadde meldt  interesser for å være med, der var 5 

stk som hadde meldt sin interesse og alle blir tilbudt å være med videre. 

Brian tar kontakt med Ragnhild Tokle for videre planlegging.  

 

Følgende blir medlemmer i arbeidsgruppen. 

 leder i Nordre Rauma S&G Sølvi Hegsbro. solviheg@hotmail.com 

 Simen Myrseth fra Gjemnes Sau.  simen.myrseth@live.com 

 Marianne Hunnes Gaustadnes leder i Ulvådalen sankelag 

Marianne.h.g@hotmail.com 

 Simone Tessa fra Nesset sau og geit Simone.tessa@gmail.com 

 Kåre Sigurd Langseth. karelangseth@gmail.com 

 

Vedtak: 

Medlemmer i arbeidsgruppen blev bestemt. 

 

38/18 Solrunn informerer om Saueklippekurs. 

 

Solrunn informerte om klippe kurs, der var 7 påmeldte og 6 stk som fullførte 

kurset. 

Kurset gikk bra og alle dyr blev behandlet godt, instruktørene var godt fornøyde 

med kurset. 

 

Vedtak: 

Solrunn purrer dem som ikke har betalt. 
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39/18 Møte i representantskapet på Gardermoen 

Marianne informerte om representantskapsmøtet på Gardemoen og gjennomgikk 

de forskjellige saker, møtereferat fra møtet er ikke mottatt men blir utsendt til 

lokallagslederne når det mottas. 

 

Agenda deles med dette møtereferat 

Vedtak: 
Møtereferat blir sendt ut når det mottas.  

 

40/18 Møte med styreleder i NSG i Batnfjord. Solrunn  

Solrunn og Marianne møtte styreleder Kjell Berntsen. 

Ansatt en ny organisasjonssjef som man har tro på kan gi bedre medlemskontakt.  

Snakket om gjerde problematikk og få mer fokus på det. 

Snakket om rovvilt problematikken og det må få mer fokus fra NSG. 

Avlingsskader fra hjort er blitt en stor problemstilling i fylket. 

Produktutvikling blev drøftet.  

 

Vedtak: 

Info 

 

41/18 Møte med Odd Bjarne Bjørdal 

Fra Mail fra Odd Bjarne. 

Møre og Romsdal burde hatt eit møte med lokalleiarane , Hilmar og  

ordstyraren i Årsmøtet vårt Atle Arnesen om sitvasjonen i organisjonen  

snarast for å sjå kvar vi står i forhold til kvasom har skjedd 

 

Brian hadde en telefon med Odd Bjarne hvor han mente vi skulle ha en møte som 

beskrevet over og der ville han gjerne stille.  

 

Styret diskuterte forslaget fra Odd Bjarne. Vi mener at det er opp til flertallet av 

lokallagslederne å bestemme dette og vil sende ut et spørsmål til dem om de 

ønsker en ekstraordinær ledersamling. 

 

Innholdet i en sådan samling er. 

-Hvordan forholder NSG Møre og Romsdal seg til uroen i NSG. 

-Hvilke forbedringer og fokus ønsker NSG Møre og Romsdal seg i NSG 

 

Ledersamling blir omkring Molde/Vestnes den 17. november fra 11 til 17. Hvis 

flertallet ønsker et møte. 

Tilbakemelding på e-post innen den 4. november. 

Samlingen vil være for lokallagsledere og kan de ikke stille kan en vara stille. 

 

Vedtak: 

Brian sender ut e-post med svarfrist.  

 

42/18 Begynne å planlegge årsmøte 



Årsmøte planlegges til 22-24 februar. 

Solrunn finner info tilbud innhentning. 

Brian sender ut spørsmål til lokallagsledere om forslag til ledersamling og fagdag. 

Svar innen neste møte. 

 

Forslag til tema. 

Avl som Tema. 

Gjeterhund som tema forespørre Merethe de kan stille med noe ? (Brian). 

Dyrehelse forskrift- info om det. 

Hvorfor er det mer lønnsomt å være gjetebonde enn å være sauebonde, hva kan 

sauebonden lære. 

No Fence til sau.   

 

Vedtak: 

Årsmøte den 22-24 februar 2019. 

 

43/18 Spørsmål om fastsettelse av normaltapsprosent for sau og lam. 

Vi har fått svar fra fylkesmannen og tatt det til etterretning. Vi mener ikke der er 

noe grunnlag for å arbeide for en prosentsats på fylkesnivå. 

 

Info sendes ut til lokallagslederne.  

 

Vedtak: 

Brian sender ut. 

 

44/18 Eventuelt 

- Rindal kommune blir flyttet til Trøndelag fylkeskommune men de ønsker stadig 

å være medlem av NSG Møre Romsdal 

 

- Mail fra Tore Gjelsten den er tatt etterretning. Vi har besluttet å spørre om en 

ekstraordinær ledersamling hvor de her innputt kan diskuteres. 

 

- Forslag fra Troms via Lars Erik Wallin sendes ut til alle lokallagslederne.  


