Referat Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit
Felleskjøpet på Skei 10. april 2012

Sak 16/12
Referat og meldinger:
Håvard:
-

-

Representantskapsmøte på Kiel fergen der fylkeslederne er samlet. En del om
årsmeldingene, regnskap, fastsetting av godtgjørelser osv. Faginnlegg om utmark og
endringer beitelagsform, semin og litt om jordbruksforhandlingene.
Stor utskifting av fylkesledere.
Bondelaget sitt årsmøte i mars som gjest.
Bondekafè i Selje Sau og Geit innlegg om hvordan og hva fylkeslaget jobber med.
Fylkesmannen v/Helene Håland. Tema: gjerdeloven, radiobjeller og beiting.
Nortura og Landbruksrådgivningen og Fylkesmannen har startet opp et samarbeid om
prosjekt Sau i pluss, der hovedfokus er bygg til sau. Det er mange bygninger som er gått ut på
dato, og her trengs et løft for å motivere til nyinvesteringer.

Lars:
-

På møte med Fylkesmannen v/Helene Håland samme som Håvard.
Luster på lokallagsmøte som fadder.
Flere lokallag ønsker å slå seg sammen. Vi oppfordrer små lokallag til å slå seg sammen.
Møte i Avlsutvalget eget referat foreligger.

Eva:
-

Kretsmøte i Tine, Nortura og Felleskjøpet. Ikke mange geitebønder representert.

Rune:
-

Vært innom kontoret til Tine i Førde, jobbe med en del geitesaker med Søgnesand og
Kvamsås. Det blir for første gang ikke noen representanter for geit i styret for Tine regionalt
og sentralt.

Mirjam:
-

Jobbet med å arrangert kurs i Kadaversøk med hund, sendt inn søknad til fylket. Kurset er 11,
12 og 13 mai. Maks 8 personer. Samarbeid med beitelagene. Oppfordre deltakere til å søke
sitt lokale beitelag om å dekke inn kursavgiften.

17/12 Samuel J. Førde sin minnepokal

-

Minne pokal som skal til den beste 1.premie geit, dømt på kropp og jur. Det er kun i Aurland
som det er utstilling pr. i dag. Flere ønsker å være med å konkurrere om denne pokalen.
Rune har laget et forslag om nytt regelverk til Samuel J. Førde sin minnepokal . Se eget skriv.
Enstemmig vedtatt.
Regelverket blir sendt ut til alle geiteholdere.

18/12 Geitemøte på Skei 23. april i Misjonshuset.
-

Informasjon er lagt ut på hjemmesiden. Jølster Sau og Geit og Tine er med som medarrangør.
Tema går mest på geitemelkprodukter og markedsføring. Det blir i tillegg sendt ut skriftlig
invitasjon til alle geiteholdere. Ingunn Sognnes Nestleder konsernstyret Tina blir med denne
dagen.

19/12 Arbeidsplan
-

Fjelldag hos Askvoll sau og geit og Holmedal sau og geit. Eva tar kontakt med de for å sette
dato. Invitasjon blir lagt ut på hjemmesiden.
Håvard etterlyser informasjon om AgroNordVest arrangemanget i november.
Geitedagene for hele landet blir i Rogaland

20/12 Publiseringsplan Web
-

Viktig å ha rullering på hjemmesiden slik at vi får en aktiv bruk blant medlemmene.
Møtereferat legges ut fortløpende.

21/12 Rovvilt i indre strøk
-

Observasjoner av ulv i Sogndal og Luster, men ikke dokumentert. Fotodokumentasjon av
Gaupe i Aurland. Tatt en jervetispe i revefelle i Solheimsdalen i Førde Kommune.
Hvis man ikke tar ut jerv i løpet av noen uker, kan man risikere en usikker beitesesong med
tanke på skade av rovvilt.
Samarbeidet med SNO fungerer godt.

22/12 Nedlegging lokallaget Jostedalen
-

Laget ble nedlagt i henhold til vedtak på årsmøte. De ønsker direktemedlemskap i NSG. I
henhold til vedtektene i NSG skal da kontantbeholdningen overføres til SFSG. Håvard sender
brev til dem.

23/12 Neste styremøte
-

I henhold til arbeidsplanen er neste møte 12. Juni på møterommet til Felleskjøpet.
Styret i Avlsutvalget og Geterhundnemda blir invitert til første del av møte.
Halvard Espeseth blir også invitert.

24/12 Ymse
-

Lene Engvik Rasch har fått en liten jente. Styret sender en oppmerksomhet til henne.
Vi lager en liste over hvem vi skal huske å hedre/gi en oppmerksomhet i løpet av året. Vi
gjeninnfører diplom til de vi har på listen.

-

Vi må få mer fokus på kjekjøtt som en økonomisk ressurs. Vi må jobbe for økt kvalitet og vekt
på kje. Det er pr. i dag ikke økonomi i kjekjøttproduksjon.
Skinn er det også stor etterspørsel etter.
Vi skriver brev til Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen at de må bytte ut fødselsnummer
på medlemmer med produsentnummer på listene til organisert beitebruk (OBB)
Underskrift av oppdragsavtale med Stad regnskap & Rådgivning DA
Regnskapet gjennomgått og ajourført.
Lage en oppdatert liste på innsendte årsmeldinger fra lokallag.

