Styremøte Skei hotell 18.11.12
Tilstede Lars, Håvard, Eva, Rune og Mirjam
53/12 Innspill fra Askrova
Vi skriver til fylkesmannen og spør etter årsaken og vurdering til at § 7 tilskudd til kystlynghei
er endret. Neste søknadsrunde er i august 2013. Vi avventer da tilbakemelding fra
fylkesmannen før vi kommer med innspill.
Mirjam Skriver svar til Askrova om dette. Send kopi til Askrova, brev til fylkesmannen.

54/12 Årsmøte
Lage en liste over alle som har blitt hedret. Lete i årsmeldinger fra 1990. 1948 ble SFSG
startet.
Håvard prøver å finne navn.
Dato: 15. og 16. februar 2013
Årsmøte på fredag, fagdag på lørdag.
Lars tar kontakt med de som skal ha innslag i årsmeldingen.
Eva begynner å jobbe med annonser
Mirjam setter opp forslag til budsjett.
Rune lager liste over hvem som er på valg og sender oversikt til valgnemda
55/12 Innspill til valgnemda NSG
Håvard og Lars har fullmakt fra styre om å sende innspill innen fristen på navn diskutert i
styremøte.
56/12 Vedtekter NSG
Sende innspill til vedtektsendring
Dato på landsmøte avholdes innen medio april
Dato på avholding årsmøte fylkeslaget – innen medio mars
Dato på lokallagets avholdelse av årsmøte – innen medio februar
Valgperiode – 4 år slik at kun halve styret er på valg på landsmøte.
Antall utsendinger til fylkesårsmøte og landsmøte.

-

250 medlemmer pr. utsending på landsmøte
30 medlemmer pr. utsending på fylkesårsmøte

Mirjam setter opp innspill og sender over til Håvard for underskrift
57/12 Informasjonsskriv til lokallag/ velferd i lammingen
I forbindelse med infoskriv 2 halvår sender vi ut video samt årsmeldingskjema. All info 2
halvår går i post. Infoskriv sendes ut etter neste styremøte 6. desember. Oppfordre til innspill
til jordbruksforhandlinger. Minne om valg av utsending og å avholde årsmøte for 1 februar.
Informere at vi stiller oss til disposisjon ved avholdelse av årsmøte i lokallaget.
Eva setter opp forslag til geografisk fordeling av lokallag mellom styremedlemmer.
58/12 Småfesamling
Invitere leverandører til deltakelse?
SFSG er vi medarrangør?

Neste styremøte 6. desember

Ref. Mirjam Friberg
Sekr.

