
Rogaland sau og Geit              

Referat Styremøte 27 juni 2017.  Sted: Nortura Forus 

Til stede: Bjørn Høyland, Håvard Helgeland, Torill Undheim Iren Vestersjø Hidle, Alf Dybing 

og Kjell Åge Torsen. Arnhild Skjørestad var inne på Sak 3. 

Forfall: Ingen  

Godkjent referat sendes til: lokallagslederne, NSG, Ove Ommundsen, Gjeterhund rep: Eirin 

Aarsland og Geite rep: Jon Arvid Vassbø, Avlsutvalget: Per Johan Lyse. 

Sekretær: Siri Kvam Haugland, Nortura.  

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Dette møte er ikke satt opp på forhånd. Bjørn Høyland ønsket et ekstra styremøte 

pga. bla. endringer i Sekretær funksjonen og kåring.  

Godkjent. 

2. Arbeidsoppgaver til Sekretær.  

Hvem skal ha innkalling og ref. fra styremøte? 

Innkalling: Styret, 1og 2 vara, Geite representanten og Gjeterhund nemda. 

Godkjent referat: Godkjent, 2 dg etter at det er utsendt til styret. 

Sendes ut til alle lokallagslederne, NSG, Ove Ommundsen, geiterepresentanten, 

gjeterhund representanten og Leder for Avlsutvalget RSG. 

Spesifikke saker til lokallaga skal sendes ut i egen mail til Lokallagslederne.  

3. Kåring høsten 2017.06.28 

Arnhild: Dommersamlingen skal arrangeres 22 august, hos Guttorm Gudmestad.  

Fokuset på denne dommersamlingen blir bruksegenskaper NKS og Spæl ull.  

Innkjøp av nye luper a` 250 kr. pr. stk. Hver enkelt dommer har ansvar for å ta vare 

på lupene sine. Det bør lages en liste over hvem som har luper.  

Innkomne Kåringer: 6 gardskåringer og 12 Kåring sjå.  

 Styret i RSG ønsker at Kringen går i null. I 2016 ble det et underskudd på 100 000kr.  

             På grunn av stort underskudd ser styret i RSG seg nødt til å sette opp prisen på 

 Kåringsavgiften til kr. 150 pr. kåra dyr. Det sendes henvendelse til Avlsutvalget (Per  

 Johan Lyse) ang. pris oppgang. 

 

4. Nasjonal grillmat. 



Lokallagene i RSG ble oppfordret til å grille i samarbeid med butikker i mai. RSG gikk 

inn med sponsor midler til lokallaga som var med på dette i Mai. Det ble gjennomført 

grilling på Helleland, Sandnes/Gjesdal var sammen om arrangementet og Klepp.  

 

5. Salg av E-bjeller. 

Jobber med å spore bjeller som ikke er levert tilbake, sammen med Find My Sheap. 

 

6. Ledermøte. 

Hotell bekreftet – Hjelmeland Spa Hotell. 

Smårasene skal inviteres. 

NSG skal møte på ledermøte i RSG med en rep.  

Møte med smårasene. 

Forslag på foredragsholdere. 

 

7. Fjelldagene videre…… 

Stor oppslutning, 85 påmeldte til årets tur.  

Ønsker forslag på ny tur for 2018. Utenlands? 

 

8. Unge bønder.  

Bør være en sak på ledermøte. 

Hvordan har gruppene fungert? 

Utfordre lokallaga? 

Styret tar kontakt med sine regioner, alle lokallagslederne før ledermøte.  

 

Saker som kom under Eventuelt.  

 

9. Blåsjøvegen 

Det jobbes med saken. Positiv utvikling.  

10. Møte med Småraselaget. 

Venter på tilbakemelding fra NSG. 

11. Beitelagsamling med Fylkesmannen. 

Sikkerheten rundt skilleplasser, samlekve og lessing av sau. 

Forslag. Bestille refleksvester med trykk, Tekst: Sikkerhetsansvarlig. 

Vesten skal merkes med NSG logo. Pris? 

Kjell Åge Torsen sjekker saken.  

Saken blir tatt på styremøte i august.  

12. Det er et ønske om info fra NSG sine styremøter på styremøte til RSG. 

                                                                                                         

Siri Kvam Haugland 

Sekretær Rogaland sau og Geit.  

Tlf: 92 88 59 19 Mail: siri.haugland@nortura.no 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


