
 

 

Referat Styremøte i RSG 18. januar 2018 

Sted: Nortura Forus. 

Til stede: Bjørn Høyland, Torill Undheim, Alf Dybing, Kjell Åge Torsen, Iren 

Vestersjø Hidle og Eirik Gilja. 

Forfall: Håvard Helgeland, 2 vara Eirik Gilja ble kaldt inn.  

Referent: Siri Kvam Haugland 

Jakob Vetrhus møtte på sak 3. 

 

 

1. Innkallingen er godkjent. 

2. Referat er godkjent. 

 

3. Gjeterhund arbeidet i Rogaland.  Viktig at vi drar i lag, samler oss og drar 

i samme retning. Gjennomgang av organisasjonsmodellen, nemd/lag og 

arbeider ut mot medlemmene i Gjeterhundlaget.    

Vegen videre. Mulig omorganisering av laget, saken blir tatt opp i   

Årsmøte til Rogaland Gjeterhundlag. Forslag på omorganisering av 

lokallag i gjeterhund lag/nemd skal utsende til lokallag innen 1 feb. 

Saken blir også tatt opp på årsmøte til RSG – til diskusjon. Etter årsmøte 

kalles helle styret i gjeterhund og RSG inn til styremøte i MARS. 

 

4.  Årsmøte 

Gjennomgang av programmet til Årsmøte.  

 

5. Jordbruksforhandlingene 2018. 

Det kom inn innspill fra Sør-Jæren, Suldal og Time. 

 



Styres innspill: 

-  Med de endringer som siste års politikk har medført for næringa samt                           

de politiske signaler som har kommet for framtida, er det viktig at NSG 

kjemper for å holde på rammene som ligger i dag.  

- Beitebruk av innmark og utmark blir stadig viktigere for å holde det          

norske landskapet åpent. For å oppnå et åpent landskap trenges det 

FRISKE midler til gjerdehold.  

 

6. Reklameartikler 

Det er blitt hentet inn priser på forskjellige reklameartikler. Styret ønsker 

å jobbe videre med saken.  

 

7. Sammenslåing av lokallag. 

Styret i RSG godkjenner sammenslåingen av Klepp og Sandnes sau og 

geit. Medlemmene til Klepp blir overført til Sandnes Sau og Geit.  

RSG gir beskjed til NSG om sammenslåingen.  

  

8. Lokallag uten aktivitet.  

Rogaland Sau og geit har lokallag som det ikke har aktivitet.  

I Lagslovene til NSG står det: Et lokallag skal ha avholdt Årsmøte og minst 

et styremøte i året.  Lokallag som ikke oppfyller lagslovene settes under 

adm. av fylkeslaget. Lokallag som ikke har hatt årsmøte, har ikke 

stemmerett på årsmøtet i fylkeslaget og laget sin del av 

medlemskontingenten blir holdt igjen av NSG.   

Styret jobber videre med denne saken etter årsmøte.  

  

9. Info om skadefelling på jerv.  

   10.  Beitekurs småfe og storfe. 

Styret stiller seg positive til samarbeid om beitekurs med Norsk 

Landbruksrådgivning. Markedsføres sammen, Norsk Landbruksrådgivning 

og Rogaland Sau og Geit. 

11.Fotråte. 

Innspill til RSG: Kan fylkeslaget ha en person/kontakt som kan hjelpe 

medlemmer med erstatningen fra fylket/forsikring ved sykdom, eks. 

fotråte. Styret er positive, Bjørn sjekker saken. 



12.Smitteprosjektet i RSG.  

Det er et ønske om at RSG tar tak i dette en gang til, etter nytt utbrudd 

av fotråte. RSG er positive og jobber med en ny runde møteserie ang. 

smittebeskyttelse/dyrevelferd. 

      13. Regiondelingen i fylke.  

Fylke er i RSG oppdelt i regioner. Styre ønsker å se på region 

oppdelingen, eventuelt endringer i regioner.  Saken blir tatt opp som 

sak i årsmøte. 

14.Økt revepremie. 

Revepremien ble hevet i 2017, fra 75 000,- til 100 000,-  Skal premien heves 

ytterligere, må lokallaget ta dette opp på Årsmøte under budsjett.  

 

Neste styremøte Torsdag 22. februar kl. 15.30 med mat. Styre + Ove 

Ommundsen. 

Møtestart kl. 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


