
Hordaland Sau og Geit                               

                        

 

Referat Styremøte 6. september 2011 

 

Stad: Nortura Eidsvåg 

 

Desse møtte: Nils Inge Hitland, Reidar Kallestad og Egil Øvstebø 

Steinar Steine, Olav Håvardsholm og Anita Jordalen hadde meldt forfall 

 

Sak 44/11 Godkjenning av innkalling og referat frå 20.05.11 og 25.05.11 

Vedlegg - Referat styremøte HSG 20.05.11 og 25.05.11 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 45/11 Orientering saker 

- Møte i Beiteutvalet 

- Sekretærfunksjonen i HSG 

Vedtak: Leiar Nils Inge Hitland orineterte om møteserie som skal avhovdast i fylke i oktober. 

Det er 4 møter totalt 

Knut Sygnestvet er blitt pensjonist og dermed avslutta sitt arbeidet i Nortura. 

Hans etterføljar er Karluf Håkull 

  

Sak 46/11 Høyringsuttale til NSG i samarbeid med ny strategiplan for 2011-2019 

Vedtak: Utsett til neste styremøte 

 



Sak 47/11 Høyringsuttale til NSG i samband med revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, 

felling og fangst frå 2008 

Vedtak: Styret diskuterte om ein skulle få til fellesuttale frå andre faglag i Hordaland for å ha 

enda større tyngde i ein uttale. 

 

Sak 48/11 Prosjekt: “Ny giv for saueholdet i Hordaland” 

 

Vedtak: Prosjektet har stansa opp, ein er usikker på om det er HSG elle hos Fylkesmannen 

som ikkje trykker nokk på.’ 

Reidar Kallestad får i oppdrag og ta kontakt hos Fylkesmannen for og få prosjektet på 

dagsorden at. 

 

Sak 49/11 Kurs for lokallaga som vil heimeside. 

Vedtak: Styret ved Nils Inge lagar til kurs for dei lokalaga som er interessert. 

Arne Flatabø web redaktør NSG blir og invitert til Leiarsamlinga i HSG for og halda ei 

innføring i bruk og oppdatering på heimesida. 

 

Sak 50/11 Agro Hordaland, leiarmøte i HSG 

Vedtak: Agro Hordaland er 28 & 29. oktober. Som tidlegare år vil HSG ha leiarmøte i forkant 

av Agro Hordaland 

Leiarmøte startar fredag 28. okt. kl. 10.00 og hek på fram til opninga av Agro Hordaland kl. 

14.00. 

Med på leiarmøte arbeider styret med å få med Leiar i NSG Ove Ommundsen, Web redaktør 

i NSG Arne Flatebø og Fylkesmannen ved Svanhild Aksnes (beiteprosjekt) 

Ei ser og på om det skulle bli tid til gruppearbeid 

 

Sak 51/11 Ymse 

Vedtak: Diskusjon for neste styremøte 

 

 

 

 



 

 

 

 


