Hordaland Sau og Geit

Referat styremøte HSG 16. desember 2013

Stad: Hotel Terminus, Bergen
Til stade: Nils Inge Hitland, Reidar Kallestad, Steinar Steine, Kjartan Bergsvåg.
Audun Seilen leiar gjetarhundutvalet og Ola Steinsland leiar valnemnda HSG
Egil Øvstebø, Anita Jordalen, Per Martin Vatna og Tore Atle Sørheim leiar avlsutvalet meldte
forfall.

Sak 38/13

Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Godkjent.

Sak 39/13

Godkjenning av referat frå styremøter 24.04.13, 17.06.13 og 07.10.13.
Vedtak: Godkjent med kommentar: Møtereferat må vara klart innan 3 dagar
frå styremøte for godkjenning. Også saksliste skal leggast ut på heimesida
før styremøte.

Sak 40/13

Orienteringsaker
Saueprosjektet Ny Giv. Reidar Kallestad
Nils Inge reiser på Husdyrforsøksmøte 2014 for å hente ider til arbeidet i
“Ny Giv”
Reidar gjekk gjennom arbeidet som er utført fyrste året. All planlagt aktivitet
er gjennomført.
Nye plan for aktivitet skal opp på møte i Arbeidsgruppa for Ny Giv 2. januar
2014. Det er avtalt 2 møter med Karstein H Bergset 15. januar i Ølen i lag
med RSG og Nortura og 16. januar Hatlestrand Sjå program:
http://www.nsg.no/hordaland/
Hordaland Sau og Geit vil aktivisera lokallaga mest mogeleg inn i arbeidet
for “Ny Giv”. I den nanleding har Arbeidsgruppa utarbeida 5 spørsmål som
vil bli stilt til leiaren i lokallaga for og finna ut kva lokallaga vil at “Ny Giv”
skal arbeida med.

Medlemsverving. Reidar Kallestad
Medlemsverving var tema under Leiarmøte. Reidar tek kontakt med NSG for
å få oversikt på kor mange nye medlemer som er meldt inn

Fagtur m/julebord. Nils Inge Hitland
53 personar deltok på fagtur/julebord. Turen gjekk dette året til Førde i Sogn
og Fjordane. Eit godt opplegg med eit interessant gardsbesøk hos Odd Vonen
i Naustdal. Styret er opptatt av at denne tradisjonen blir vidareført
Agro Hordaland/leiarmøtet, Reidar Kallestad
Gode tilbakemeldingar på program! Halvard Veen frå Bjerkreim heldt eit
godt innlegg om medlemsverving.
Ved neste Agro Hordaland vil HSG ha påmeldinga direkte til HSG for og ha
betre kontroll på kven som er påmeldt og ikkje minst i forhold til oppgjør
med hotellet.
NM i bruk av gjetarhund. Audun Seilen
Eit vellykka NM! Krev god loggestikk, mange som må arbeide på dugnad.
Lokallaga stilte opp, svært bra. Ca. 2700 dugnadstimar blei utført i
forbindelse med NM! Audun: “Eg trur at dette NM blei lagt marke til over
deg vide land”
Representskapsmøtet i NSG 23-24. oktober. Nils Inge Hitland
Nils Inge og Karluf møtte her.
Viktige saker var – Ny organisering av gjetarhundutvalet og -Ny
organisasjonsperm
Leiarmøtet i Hordaland Bondelag, Reidar Kallestad
Reidar var HSG sin utsending. “Ny landbrukspolitikk” stod sentralt
Nytt frå NSG
HSG etterlyser digitale lister frå NSG, slik at ein kan gå innpå sending av
SMS til medlemmene.
Nils Inge tok også opp innlegg i bladet “Sau og Geit” nr. 6 under titelen
“Tenke det – våge det – gjøre det”
Styret meiner dette er ein uheldig informasjon i vårt fagblad.
Rekneskap pr. 30.11.13. Nils Inge Hitland
Nils Inge gjekk gjennom og orienterte om rekneskapen så langt i 2013
Sak 41/13

Årsmøtet i HSG
Vedtak: Årsmøte 2014 blir halde 28. februar og 1. mars, Ullensvang Hotel
Lofthus.
Styret inviterer leiar i NSG Tone Våg til årsmøte
Leiar i valnemnda Ola Steinsland kallar inn og held møte med nemnda i
forhold til godtgjersle, tillitsvalde.

Forbredelse til årsmøte med årsmelding og saksliste, sende ut i rett tid i
forhold til årsmøte

Sak 42/13

Sauekurs 2014
Vedtak: HSG arbeider med og arrangera Sauekurs 2014. Styret arbeider med
og få dette til på Solstrand Hotell 15 & 16, mars.
Programkomiteen består av Reidar, Steinar og Egil.
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Fagtur til Island
Vedtak: Styret planlegger tur til Island sommaren 2014. Forslag til tidspunkt
og program blir lagt ut på heimesida: http://www.nsg.no/hordaland/
Er det mange nok som signalisera at dei vil bli med på turen, går Styret i
gang med bestilling av reise.

Sak 44/13

Innspel til jordbruksforhandlingane
Vedtak: Styret ber lokallaga komme med innspel på saker som er viktige og
få med i neste års Jordbruksforhandlingar.

Sak 45/13

Avlsutval, Beiteutval og Gjetarhundnemd.
Vedtak: Val av nytt Avlsutval: Sender brev til lokallaga og vereringane
Val av Beiteutval: Sender brev til lokallaga
Val av Gjetarhundutval: Sender brev til lokallaga.
Frist for svarfrist: 10. januar 2014
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Ymse
Digitalt system for informasjonsflyt må utarbeidast. Styret vil og sjå på kva
system andre organisasjonar brukar.
Karluf undersøker og ser på kostnader.
Audun Seilen gjekk gjennom rekneskapen for NM i gjetarhund. Slik det nå
ser ut kjem NM til å gå økonomisk i balanse.

Ref.
Karluf Håkull

