
Møre og Romsdal Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

  

Referat fra styremøte 
 
Tid: Tirsdag 24. februar 2019 

Sted:  Telefon 

 

Tilstede: Ronald Slemmen, Brian Nilsen, Kristian Indreeide, John Kåre Løvoll, 

Anlaug Rekaa og Stig-Runar Størdal.   

 

  

Sak 8/19  Godkjenne referat årsmøte 

Referatet godkjent på årsmøtet av årsmøteutnevnte utsendinger og ordfører. 

Vedtak: 

Underskrevet referat tas til etteretning 

 

Sak 9/19 Innspill jordbruksforhandlingene 

Jon Kåre skriver uttalelse for geit 

Innspill på sau: Prioritere grasområdene. Beholde kvalitetstilskuddet, premiere 

lam med god kvalitet. Viktig å hegne om de beiteprioriterte områdene. Hvor 

tungt skal NSG gå inn i rovdyrdebatten? Tiltak for å få lamme- og sauekjøtt i 

butikkene. 

Vedtak: 

Styret tar innpillene med seg videre til faglaga 

 

Sak 10/19 Handlingsplan 2019. Hvem gjør hva? 

Rovviltansvarlig: Kristian. Delta på rovdyrnemnd når nødvendig og holde oversikt over hva 

som skjer lokalt/på fylkesnivå. 

Brian gikk gjennom handlingsplanen for 2018. 

Vedtak: 

Handlingsplanen tas opp til gjennomgang på neste fysiske møte. Saker tas fortløpende opp 

fram til da. 

 



Sak 11/19  Status rovvillt? 

Aktuelle saker er tatt opp på styremøtene og styret har deltatt på møter i rovviltnemda og 

andre aktuelle arena. Dette ble orientert om på årsmøtet 

Vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

Sak 12/19 Innkommet sak fra blåfjella sau og geit. 

Brian Nielsen fratrådte møte under behandling av denne saken. 

Vedtak: 

Ut fra tilbakemeldinger fra årsmøtedeltakerne og egen oppfatning anser styret at årsmøtet 

har foregått på en korrekt måte. Jon Kåre Løvoll skriver et svar til Blåfjella Sau og Geit. Brevet 

sendes styret for gjennomlesing først. 

 

Sak 13/19  Informasjon om saksliste og referater m.m. fra/til styret 

Viktig at alle involverte er informerte om hva som skjer. F.eks bør varamedlemmer være 

informert, slik at de vet hva som skjer i tilfelle de skal møte på styremøter m.m. 

Vedtak: 

Varamedlemmer får all informasjon som kommer til/fra styret. Lederne av gjeterhundlaget 

og avlsutvalget får innkalling til styremedlemmer og stiller hvis relevante saker og/eller har 

saker de ønsker å ta opp. Info til lokallaga må også sendes styremedlemmer og 

varamedlemmer.  

 

Sak 14/19 Forespørsel fra NSG ang «Hilmarsaken» 

 

Vedtak: 

Styret avventer behandling i NSG sitt årsmøte.  

 

Neste møte 

- Torsdag 7. Mars., kl. 1115. Nortura Molde. 

 

  



Stig-Runar Størdal 

referent 


