
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

 

Referat fra styremøte 
 
Tid: Torsdag 31.1.2019 

Sted: Nortura Malvik 

 

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

Skjerve og Stig-Runar Størdal.  

Frafall: Gunnar Singsaas og Aage Smestu 

 

 
Sak 01/2019 Godkjenne innkalling og sakliste. 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent 

 

Sak 02/2019 Gjeterhundarbeidet i fylket. Hvordan organiserer vi det i framtida? 

Arbeidet har ligget nede den siste tida 

Møte avholdt 30/1 med fylkeslag og gjeterhundlag i sør og nord. 

Ønske om formalisert samarbeid mellom gjeterhundlaga i nord og sør.  

 

Vedtak: 

Styret ønsker folk med brukshundfokus i styret av gjeterhundlaget. Eivind S. Mjøen utnevnes 

som observatør i styret til gjeterhundlaget. 

 

Sak 03/2019 Årsmøtet 2019 

a) Årsmelding 

- Olav Edvin skriver forslag 

b) Regnskap 

- Styret godkjenner regnskapet for framlegging på årsmøtet og ber om at 

regnskapet blir revidert. 

 

b) Budsjett 

- Stig-Runar lager forslag 

d) Sakliste årsmøtet 



- Stig-Runar lager forslag til saksliste, med "årsmelding" fra AU som egen sak. 

 

e) Møteleder årsmøtet. 

- Frank Røym som er valgt som møteleder, men kan ikke stille som møteleder. 

Styret vil foreslå Hans Snøve som møteleder. 

 

 

f) Fagdelen 

- Det jobbes med innledere, blant annet politikere, erstatningsordning, telespor, 

etc. 

 

 

Vedtak: 

Sakene nevnt over følges opp av ansvarspersoner 

  

 

Sak 04/2019 Tildeling av fylkeslagets hedersbevisning 

Forslag på Mikal Gorsetseter 

 

Vedtak: 

Styret tildeler Mikal Gorsetseter fylkeslagets hedersbevisning. Mikal inviteres på 

fylkesårsmøtet og tildeles prisen under årsmøtemiddagen. 

  

 

Sak 05/2019 Evaluering og arbeidet i Au - utvalget for Nord og Sør 

Bjørn Wæhre skriver årsreferat fra arbeidet. Ellers har dialogen vært bra. Behovet 

for samarbeidet er stor pga man har en Fylkesmann å forholde seg til. 

 

Vedtak: 

Styret forutsetter at samarbeidet fortsetter videre neste år. Samarbeidsavtalen 

evalueres på førstkommende årsmøte. 

 

 

Sak 06/2019 Orienteringssaker  

- Det blir møte med radiobjellelaget i Nord-Trøndelag. Olav Edvin og Eivind S.M deltar fra 

styret. 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

Sak 07/2019 Eventuelt 

Innspill til jordbruksoppgjøret diskutert. 

Vedtak: 



Styret studerer grunnlagsdokumentene og prøver å få til en uttalelse i forbindelse 

med årsmøtet, gjerne i samarbeid med nordtrønderne. 

 

 

Det er etterlyst flere kanaler på sanke-/sikringsradioer og at det blir ei ordning slik 

at støttemedlemmer får medlemsbladet. Støttemedlemmene er gjerne tidligere 

sauebønder ("kårfolk") som gjerne ønsker å lese Sau og Geit. 

 

Vedtak: 

Stig -Runar forfatter brev om dette som sendes NSG. 

 

 

  

 

 

 

 

Stig-Runar Størdal 

referent 


