
Referat styremøte 1, onsdag 07.02.18, kl. 19:30 på Spikketrå 

Tilstede: Grethe Ringdal, Kristin Flaata Brunvoll og Gro Rudi 

 

Sak 1: Gjennomgang av årsmøteprotokoll 

Protokollen signeres av Øyvind Brandsgård og Knut Harald Brekke. 

 

Sak 2: Facebook og medlemslister 

Kristin oppretter lukket facebook gruppe for saulaget. 

Vi tar en gjennomgang av mulig verving av nye medlemmer med utgangspunkt i oversikt 

mottatt fra jordbrukssjef. 

 

Sak 3: Styremøter i 2018 

Styremøte 1 – 07.02.18 

Styremøte 2 – 24.04.18 

Styremøte 3 – 21.08.18 

Styremøte 4 – 18.12.18 

  

Sak 4: Vårmøte 12.04.18 kl. 19:00, på Rødberg hotell 

Vi inviterer saubønder i Numedal og Lyngdal, Grethe sender invitasjon. Lokale dyrleger blir 

også invitert. Vibekke Tømmerberg fra helsetjenesten for sau kommer å informerer om 

forberedelser til lamming og vaksinering, samt eventuelt parasitter og vaksinering av livlam. 

 

Sak 5: Tur til Råsmak - Else Horg Aspelin i Rukkedalen 21.03.18 kl. 17:30 

Lage arrangement på facebook. Samkjøring fra Rødberg kl. 17:30, lage invitasjon. Sende invitasjon til 

jordbrukssjef for distribusjon til alle bønder i kommunen. 

Forslag til agenda: 

1. Omvisning 

2. Informasjon 

3. Mat 

4. Informasjon fra NSG sentralt  

Grethe lager invitasjon, Gro sender ut. 

 



Sak 6: Høstmøte 

På årsmøte kom det opp ønske om å besøke et slakteri og se på skjæring av kjøtt.  

 

Sak 7: Kurs for klippere 

Grethe snakker med Eirik Kolbjørn Huus om han har tanker rundt hvordan vi bør gå videre med 

rekrutering og kurs. Vi må også sjekke interessen lokalt og prøve å skape interesse for å ta kurs. Vi 

jobber for å få til et kurs ila høsten 2018. 

 

Sak 8: Eventuelt 

Landbrukets dag, har fått henvendelse fra kommunen på nødvendigheten av at vi bidrar. Vi tar en tur 

i tenkeboksen i forhold til forslag og hva vi kan bidra med på landbrukets dag. 

Hva er folk opptatt av? Lage innlegg på facebook og meningsmåling: 

- Mat produksjon 

- Lokalmat (kirkebygda produkter, fjellsmak, rakfisk, Sonja Løver, mat opplevelser 

- Beiting 

- Foredrag - inspirasjon 

- Teknologi 

- Kjøtt skjæring 

- Slakting 

Kristin og Gro drodler videre på mandag 12.02.18. 

 

 


