
Møre og Romsdal Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

  

Referat fra styremøte 
 
 

Tid: Torsdag 7. mars 2019 

Sted:  Nortura Molde 

 

Tilstede: Ronald Slemmen, Brian Nielsen, Kristian Indreeide, Jon Kåre Løvoll, 

Anlaug Rekaa og Stig-Runar Størdal.   

 

 

Sak.15/19    Godkjenning av referat telefonmøte 26.02.2019 

 

 

Vedtak: 

Referatet godkjent 

 

 

Sak.16/19    Handlingsplan 

 

Samspillmatrise: Brian oppdaterer med oppgaver og ansvarlige. 

 

Dyregoddagene: Anlaug kontaktpeson mot arrangementet. Styret ansvarlig for å skaffe folk til 

stå på stand. 

Kurs i styrearbeid lokallag: Kurs to steder. Forslag: Stranda og Batnfjordsøra. Ronald tar 

kontakt med NSG sentralt. Aktuelt til høsten. 

Kadaverhundkurs: Høre med lokallaga om interesse. 

Besøke lokallag: Styremedlemmer stiller hos lokallag som spør/ønsker besøk. Gjøres ut fra 

hva som er praktisk. Be lokallaga følge opp nye sauebønder 

Ta tilbake slakt, grillaksjon, kurs unge sauebønder følges opp når/hvis det kommer opp.  

Hjorteforvaltning: Følge opp mot faglag og kommune 

Søknad om rovvilterstatning, motivere folk til å søke. Kurs/mal: Sendes til lokallag (Kristian 

og Anlaug)  

 

Ansvarsområder styret: 

Brian: informasjon lokallag, legge ut på hjemmeside, facebook, "info-ansvarlig" 

Kristian og Anlaug: Rovdyrspørsmål 

Jon Kåre: Geit 

Ronald: Kontakt med andre organisajoner 

 

Vedtak: 

Følges opp som nevnt over og det som kommer i samspillmatrisen. 

 

 



Sak.17/19    Gå igjennom Årsmelding NSG 

Punkter det lures på: 

- Kontingent geiteholdere 

- Oppdatere dyretallet på medlemmer (samordning produksjonssøknad) 

- Fordeling kontingent mellom sentral-, fylkes- og lokalledd. 

- Organisasjonsarbeidet 

- Uroen i organisasjonen. Blant annet situasjonen i bladet Sau og Geit 

- Kriterier for støtte til fylkeslag 

 

 

Vedtak: 

Årsmøteutsendingene tar opp nevnte punkter på årsmøtet 

 

 

Sak.18/19   Gjennomgang av svarbrev til Blåfjella Sau og Geit 

 

 

Vedtak: 

Brevet godkjennes av styret og sendes Blåfjella Sau og Geit 

 

 

 

Sak 19/19    Hvem skal inviteres til styremøte MRSG og hvem skal ha referat av møter  

Aktuelle: varamedlemmer styret, avlsutvalget, gjeterhundlaget. 

 

Vedtak: 

- Sakliste og innkalling til møter sendes varamedlemmer, avlsutvalget og gjeterhundlaget. 

Gjeterhundlaget stiller på styremøter når det er saker som angår laget. Avlsutvalget 

inviteres på styremøte i august. Varamedlemmer møter hvis styremedlemmer melder 

forfall 

- Referat fra styremøter sendes de nevnt over og lokallaga 

 

 

 

Sak 20/19    Få til en medisinavtale med ett til to apotek 

 

 

Vedtak: 

Ronald følger opp saken og forhører seg med andre fylkeslag og aktuelle apotek. 

 

 

Sak 21/19    Eventuelt 

Forslag på avtale om elektronisk overvåkning (radiobjeller).  

Vedtak: 

Forslaget er godkjent fra styret sin side 

 



Deltakelse møter hvor styremedlemmer stiller på vegne av Møre og Romsdal Sau og 

Geit.  

Ønske om kort referat 

Vedtak: 

Det skrivers et kort referat fra møtet, som sendes Brian 

 

Neste møte: Torsdag 23/5. 

 

 

 

  

Stig-Runar Størdal 

referent 


