
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

Referat fra styremøte 
 
Tid: Onsdag 07. januar 2015, klokka 10.00 

Sted: Nortura, Malvik 

 

Tilstede: Kjell Erik Berntsen, Magnus Haave, Tore Mellomseter, Øivind Sjåstad 

Mjøen, Eivind Myklebust og Stig-Runar Størdal 

 

Saksliste: 

 

01-2015: Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Vedtak: 

Godkjent 

 

 

02-2015: Godkjenning av referat fra styremøte 18.11.14           

 

Vedtak: 

Godkjent med et tillegg i sak 40/2014. 

 

 

03-2015: Referatsaker:  

 

- Regionmøtene  

 

Vedtak:  

Regionmøtene avholdes etter oppsatt plan og program. 

Sendes ut når det er klart. 

 

- Beitesesongen 2014. Statistikker og lignende. (Magnus) 

Gjennomgang av tapsstatistikken for fylket. Noe mindre tap 

enn året før. Unngått tap til bjørn og ulv i 2014. Ser ut til 

jerven har vært verst, men en del tap til gaupe i kystområdene 

og ørn på Fosen. 

 



Vedtak: 

Orienteringen tatt til orientering 

 

- Medlemsstatus pr. 31.12.2014 

675 medlemmer i fylket, en økning på nesten 40 medlemmer 

siste år. 

 

Vedtak: 

Et fornøyd styre tar orienteringen til etterretning. 

 

 

04-2015: Revisjon av lagslovene. Høring. 

 

Styret hadde kommentarer og forslag til endringer på 

følgende paragrafer: 

§3 – Husstandsmedlemmer bør kunne delta på aktiviteter, 

f.eks. gjeterhundprøver. 

Bedre definisjon av medlemskategoriene, hva det innebærer 

og hvilke rettigheter/plikter. 

 

§6 Bør defineres hva som menes med gjeterhund. F.eks. 

gjelder det de rasene som NSG har raseansvar for? 

 

§8 Landsmøtet må holdes før lamminga starter i de tidligste 

områdene. F.eks. innen 15/3. 

 

§11 Bør skrives for hvor lenge varamedlemmene velges. De 

bør også velges for fire år. Det bør vedtektsfestes at første 

vara møter fast på alle styremøter. 

 

§13 Følgende bør strykes: og laget sin del av medlemskontingenten vert 

halde att av NSG. 

 

§13 Bør presiseres at det kan sendes vara for styreleder til 

fylkesårsmøtet. 

 



§17 Foreslår følgende tillegg:  Eller tal utsendinger kan også fastsetjast 

av fylkeslagets årsmøte. 
 

Vedtak: 

Styret sender inn kommentarer og endringsforslag som nevnt 

over. 

 

 

05-2015: Byrdefordelingsprinsippet i 

rovviltforvaltningen. Hvordan forholder vi oss til dette? 

(Magnus) 

- Rovviltnemnda skal i mars vurdere å fjerne 

byrdefordelingsprinsippet. Hva mener STSG? 

 

Vedtak: 

Saken settes opp som debattema foran årsmøtet, lørdag 14/2. 

Magnus hører med Arne Braut om han kan innlede på saken.  

 

 

06-2015: Kontaktperson for gjeterhundprøver. Se 

vedlegg.  

Det er bestemt at fylkeslaga skal bestemme hvem som kan 

arrangere gjeterhundprøver. NSG har bedt om tilbakemelding 

om hvordan fylkeslaga skal administrere dette. Jf brev fra 

NSG. 

 

Vedtak: 

Styret i STSG skal godkjenne arrangør av gjeterhundprøver i 

2014. Praktisk gjennomføring delegeres til sekretær. Det 

vises også til vedtak i sak 38/2014. 

 

 

07-2015: Årsmøte for 2014. 

 

Arbeidsoppgaver ble fordelt framover: 

- Varsling av landsmøte. – Stig-Runar 



- Regnskap i orden – Bjørn/Stig-Runar 

- Årsmelding -  Stig-Runar 

- Arbeidsplan – Kjell Erik/Stig-Runar 

- Program for dagen – Kjell Erik/Stig-Runar 

- Utmerkelser beste vær – Kent Berg 

 

Årsmøtet holdes på Støren hotell 

 

Vedtak: 

De med oppgaver gjennomfører dette i henhold til oppsatt 

plan. 

 

 

08-2015: Eventuelt. 

Kjell Erik har fått forespørsel med interesse for å arrangere 

NM i saueklipping på Fosen i 2017. Aktuelt lokallag er 

Ørland/Bjugn Sau og Geit. 

 

Vedtak:  

Vi kan være positiv til en slik søknad, men forutsetter at alle 

praktiske forhold er tenkt igjennom og er godt planlagt. 

Søknad videresendes til NSG. 

 

 

-------------------------------------------------- 

 

Neste styremøte: Rett før årsmøte. 
 

------------------------------------------------------------------- 

 

Stig-Runar Størdal 

referent 


