
Møre og Romsdal Sau og Geit  

 

Styremøtereferat 
 

Tid/Sted: Tirsdag 16. desember 2014, kl. 11 i Moldehallen, Nortura sine lokale  

Tilstede: Astrid Tronstad Dyrkorn, Eystein Opdøl, Odd Bjarne Bjørdal, Synnøve Kjellstad og 1. 

vara Jon Kåre Løvoll  

Firfall: Mali Slemmen,  

I tillegg møtte Lillian Sylte Gjerde - leiar i valnemda og Ragnhild Tokle - radiobjølle, med 
uttalerett i alle saker men ikkje stemmerett. 
 

Saksliste:  

 
17/14 Innkalling og sakliste, Godkjendt 

- NB saklista ikkje lesbar i eposten. PDF filer endrer format hos nokre mottakara. 

- Feil møtested i innkallinga – oppgitt Fylkeshuset, men var i Moldehallen. 

 

18/14 Referatsaker / representasjon 

- Utmarksrådet Rapportering beitesesongen 2014, frist 6.oktober  

- Utmarksrådet, tilbakemelding om ferister, frist 29. september  

- NM i Gjetarhund, Follestaddalen Ørsta 10.- 12. oktober 

- Bioforsk Økologisk – støtte til søknad forskingsfond   

- Representantskapsmøte 15. oktober, Rica Hotel, Gardermoen 

o Praksis rundt gjetarhundprøver (MR, Sør og Nord Trøndelag)  

o Uttale: småfenæringa i press  

- Tur til Staur 24.- 26. oktober 

- Beiteseminar 11.- 12. november, Park Inn Oslo Airport 

- Åpent møte om Rovviltforvaltning og tap av beitedyr i MR. 25. november, Åndalsnes 

- Dialogmøte om rovviltforvaltning i MR. 26. november, Åndalsnes 

o Ordninga Katastrofetap går ut, siste år er 2014. Søknadsfrist 31.12.2014 

o Astrid Buset ny for Lucasen 

- Innspel til sentrale tillitsvalte i Norsk Sau og Geit, frist 25. november. 

- Saksgang støtte til jeger/jaktlag med fellingsløyve. Sak 22/13 

- Ny sjukdom påvist på Sunnmøre, Hjernemakk – smitter via Hjort. 

- Jon Kåre Løvoll representerer Bondelaget i faglig rådgivande utval for 

verneområdestyret i Geiranger – Odd Bjarne Bjørdal kontaktperson for MRSG og 

delegerer ved møteinnkalling. 

 

19/14 Økonomien i laget 

- Radiobjøller,  faktura for leige er sendt ut – NB ikkje alle faktura for årets kjøp er 
motteke til betaling. 

o Fylkesmannen tilbyr no bjøller til rovdyrutsette lag og personer. Dette er 
etter det vi kan sjå, ei dyrare løysing enn å leige gjennom MRSG. 

- Sjekkar opp status på nytt rekneskapsprogram 

http://www.nsg.no/
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- Manglar reiserekningar og møtegodtgjersle for 2014 – må sendast inn snarast. 

- Sjekk opp at møtegodtgjersle går mot rett konto – for eksempel geit. 

- Ingen endringar i forhold til budsjett. 

 

20/14 Fjøsgrupper status 

- Oppstartsmøter for fjøsgrupper er gjennomført 

o 18/8 Ørsta, 19/8 Fiksdal, 21/10 Fræna og 22/10 Halsa 

- Tilbakemeldingar på at det er «for fritt» 

- Mathilde er tilbake i mars, må kome tilbake med ny status etter det. 

 

21/14 Nasjonale utmerkelser, landsmøte 2015, frist 31.12.2014 

- Gromsauen - Forslag på kandidat her vert sendt direkte til NSG 

- Lykleprisen - Fylkestyret godkjent kandidat – vidaresender formelt skriv når det kjem. 

- Gjetere’n - Forslag på kandidat her vert sendt direkte til NSG 

 

22/14 Brønnøysund 

- det er ikke samsvar i lagets navn og vedtak gjort av Landsmøte i 2005. Møre og 

Romsdal Sau og Geit står oppført som Møre og Romsdal Sau og Geitalslag.  

- Det mangler også opplysninger om styrets medlemmer i Brønnøysund. 

- Det ligger også inne feil dato for stiftelse av laget (20.02.1995). Bør finne frem hva 

som er den opprinnelige stiftelsesdatoen for fylkeslaget og korrigere denne. 

- NY rutine: kontroll av opplysningene i Brønnøysund (så snart årsmøte er gjennomført, 

sende inn endringsmelding dersom styret endres i sammensetning). Endringsmelding 

må også sendes Brønnøysund dersom det skjer endringer av styrets sammensetning 

utenom årsmøtet. 

- John Folde Engdal står i dag oppført som kontaktperson. Odd Bjarne sjekker endringer 

med ham før neste møte, mål om å oppdatere Brønnøysund seinast etter årsmøte 

01.03.2015 

 

23/14 Høyringsuttale Ulvesone og bestandsmål for ulv 

- Pga kort tidsfrist var det dessverre ikke tid til å sende saken ut på bred høring i 
organisasjonen, se nærmere begrunnelse i styreprotokollen. 

o Sona bør være så lita som mulig.  

o Forslag på ingen sone. 

 

24/14 Valnemd  

- Orientering om attval og ikkje attval tillitsvalde. 

 

25/14 Planlegging årsmøte 

- Presisering vedrørande stemmerett.  Utsendingane frå lokallaga til fylkesårsmøtet, må 

vere valt for dette året for å ha stemmerett på årsmøtet ( i år må ein då vere valt som 

utsending i 2015) 

- Forslag på gjest. Tone Våg evt. annen styremedlem i NSG 

http://www.nsg.no/
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- Forslag til tema på fagsamling laurdagen:  

o Økonomien i småfehaldet, Sparebanken Møre, Tveit rekneskap 

o FK – bygning innredning 

o HMS – apparat rundt sjukdom 

- Dato. Søndag 01.03.2015 

- Sted. Quality Hotel Alexandra,  Molde 

 

26/14 Ymse 

- Satser for «tapt» sau er lik uansett alder på søya – bør endres  

 

Neste møte tysdag 13.01.2015, same sted og tid 

 

Møtet slutt 15.20 

S.Kjellstad 

Sekretær 

 

http://www.nsg.no/

