
 

 

Referat styremøte i RSG 12. Desember 2017 

Sted: Nortura Forus.    

Til stede: Bjørn Høyland, Håvar Helgeland, Torill Undheim, Alf Dybing,  

Kjell Åge Torsen, Iren Vestersjø Hidle.  

Arnhild Skjørestad møtte på sak.3. 

Referent: Siri Kvam Haugland.  

Sakliste. 

1. Godkjenning av innkallingen og sakliste. Godkjent. 

Det er et ønske om at møtene starter kl. 10.00.  

2. Godkjenning av referat. Godkjent. 

Referat av ledermøte/årsmøte bør ikke bli for lange.  

3. Kåring.  

-Forslag på nye dommere blir tatt med videre til 

Dommeransvarlig i RSG. Nye dommere blir tatt opp ved behov. 

Innspill til nye dommere blir sendt alle lokallag i jan/feb. 

- Styret behandlet innkommet brev fra Styret i Bjerkreim 

verering.  

      4.  NSG Landsmøte skal arrangeres 14 og 15 mars 2018. 

      5. Årsmøte i RSG skal arrangeres 23 og 24 februar på Scandic  

 Stavanger, Forus.  

Spørsmål om vertslaget Finnøy, kan stille med hele styret på 

årsmøte?  Styret til vertslaget kan stille på årsmøte. En person 

fra hvert lokallag blir dekket av RSG. Resten av styret sjå 

vertslaget kan stille som gjester uten stemmerett. Alle i styret 

hos vertslaget får dekket middagen om kvelden av RSG. Resten 

av oppholdet må dekkes av vertslaget.   

6.      Oppsummering ledermøte. 



 

Positivt møte. Engasjerte medlemmer. Delte meninger om 

teorien" God sauen". 

7.       Jordbruksforhandlingene 2018.  

 Ønsker innspill fra lokallaga til jordbruksforhandlingene innen  

 15 januar.   

8.  Gladmaten i Stavanger. 

Rogaland Sau og Geit stiller seg interessert å bli med på 

Gla`maten. RSG ønsker ytterligere informasjon om hva som 

forventes av Rogaland Sau og geit på arrangementet. 

9.      Valgnemda i NSG.  

 Forslag fra RSG:  

 Innstilling – Torill Undheim og direktevalgt geite representant 

Hallvard Veen.  

10.    Regnskapet i RSG. Gjennomgang av dagens rutiner/utgifter.  

 Endringer av rutiner ang. revepremie. Endre søknadsfrist til 

 31.12. for utbetaling i januar. 

11.  Saken om Blåsjøvegen er regnet som avsluttet.  

Det vil bli arbeidet videre med detaljer som henting av nøkler 

osv. RSG ønsker å sende henvendelse til Jæren smalalag ang. 

økonomisk støtte i saken, Blåsjøvegen.  

12. Innkjøp av RSG reklame artikler? Kjell Åge, Håvard og Iren 

henter inn tilbud til neste styremøte. 

  

  Eventuelt.  

 13.   RSG ønsker å støtte FÅR-Skolen, med reklame og deltakelse. 



 

 14.   4H søker RSG om mat til 4 H-landsleir på Øksnevad 2018. 

 15.  RSG ønsker å støtte 4H-Landsleir på Øksnevad med 5000,-. 

 16.   Hva kan RSG/NSG gjøre for å bedre betalt for lam/sau. Torill tar 

        dette med seg til Styremøte i NSG. Forslag fra RSG på Aksjonsuke   

        markedsføring av lam/sau.  

17. Revejakt. Jakt og fiske må ha godkjenning av grunneier for å jakte.  

Forslag på å invitere jakt og fiske med på årsmøte for å informere 

om revejakten. 

18.  Siste oppdatering angående fotråte, en stor jobb er gjort. 68   

        besetninger er til nå snudd og kontrollert.  

 

Neste styremøte 18 januar kl. 17.00 på Nortura Forus. 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 


