
 

Referat styremøte 2 

Tilstede: Grethe Ringdal og Gro Rudi 

Forfall: Kristin Flaata Brunvoll 

Sted: Rødberg hotell 

Tid: Torsdag 15.03.18 kl. 18:00 

__________________________________________________________________________ 

Sak 1: Facebook 

Det er opprettet en lukket facebook side for Nore og Uvdal sau og geit. Her vil vi legge ut informasjon 

og invitasjon til møter og aktiviteter. Vi gjør en vurdering av om denne siden bør være offentlig på 

neste styremøte 

 

Sak 2: Grillaksjon 

Det er sendt ut informasjon om årets grillaksjon. Datoen er 02.06.18. Vi ønsker være med og 

Gro gir beskjed til Vinni om at vi ønsker å delta og at Kristin er vår kontaktperson. Vi har 

vurdert grilling på Norefjord, Øygardsgrend, Tunhovd, Rødberg og Uvdal og har landet på at 

vi ønsker å grille utenfor Kiwi på Rødberg. Vi setter ned en arbeidsgruppe. Gro tar kontakt 

med de som har meldt seg og spør om de vil være med i arbeidsgruppe. Kan Kristin 

koordinere arbeidet og ta ledelsen i denne arbeidsgruppen? Arrangere møte i slutten av 

april? 

 

Sak 3: Kjøregodtgjørelse  

Kristin har sendt ut skjema for kilometergodtgjørelse som benyttes ved reise til møter i regi 

av NSG. De som representerte Nore og Uvdal sau og geit å årsmøtet til Buskerud sau og geit 

får i år kun kilometergodtgjørelse. Vi legger ikke skjemaet ut på facebook, men distribuerer 

til medlemmer ved behov. Styret forbereder en sak til neste årsmøte ift styreverv 

godtgjørelse. 

  

Sak 4: Tur til Rå-smak 

Kristin har sendt ut skjema for kilometergodtgjørelse som benyttes ved reise til møter i regi 

av NSG. De som representerte Nore og Uvdal sau og geit å årsmøtet til Buskerud sau og geit 

får i år kun kilometergodtgjørelse. Vi legger ikke skjemaet ut på facebook, men distribuerer 

til medlemmer ved behov. Styret forbereder en sak til neste årsmøte ift styreverv 

godtgjørelse. 

 



Sak 5: Invitasjon til vårmøte 

Gro sender ut god påske mail med påminnelse om å holde av kvelden 12.04.18 for vårmøtet. Legg 

også ved ullinnsamlingsinformasjon. Grethe lager invitasjon klar til utsending rett etter påske. 

Torstein Dahl – salg og markedsføring av lammekjøtt – Grethe sjekker om han har mulighet på 

vårmøte. 

Vibekke - Forberedelser til lamming. Innvollssnyltere. Grethe tar en prat med Vibekke om andre 

aktuelle temaer.  

Veterinærene – Grethe inviterer, Seth, Mathilde og Gøril til å bli med på vårmøtet. 

 

Høstmøte – Vibekke kan komme igjen til høsten. Forslag til temaer er: 

Mineralforsyning til sau i inneforingsperioden.  

Vaksinering av lam på høsten. 

 

Sak 6: Landbruketsdag - Kontaktutvalget 

Grethe tar med seg følgende forslag: 

Tidspunkt: Legge landbruketsdag sammen med Rødbergdagen? Eventuelt til høsten, men da enten 

før 20.08 eller etter 16.09. 

Forslag – kjøttskjæring, lokalmat og matproduksjon, beiting, teknologi (droner), koppelam og 

kalvemønstring (dersom det blir juni). 

 

 


