Referat styremøte 3
Tilstede: Grethe Ringdal, Kristin Flaata Brunvoll, og Gro Rudi
Sted: Spikketrå
Tid: Torsdag 24.04.18 kl. 18:00
__________________________________________________________________________
Sak 1: Informasjon for diverse møter

Det har vært avholdt møte i kontaktutvalget.
Her ble det informert om tilskuddsordninger. Det ble avdekket et behov/ønske om et åpent
møte om tilskuddsordninger for både skogbruk og jordbruk.
Det ble informert og oppsummert fra møtet om beitebruksplanen.
Påminnelse om kalking.

Grethe sender referat fra møtet i kontaktutvalget og beitebruksplan.

Sak 2: Evaluering av tur til Rukkedalen og vårmøte
Turen til Rukkedalen var interessant og lærerik.
Vårmøte var vellykket og bra, har fått mange gode tilbakemeldinger. Link til lammevideo:
https://www.animalia.no/no/Dyr/sau/dvd--helse-og-velferd-i-lamminga/
Det er gjennomført to gjeterhund kurs i vår. Det har vært bra oppmøte og gode
tilbakemeldinger på kursene.

Sak 3: Medlemsverving
Vervingen ble fordelt mellom styremedlemmene.

Sak 4: Status grillaksjonen
Vi har ikke mottatt mer informasjon fra BSG. Kristin tar kontakt med Gerd Jorde om status og
videre prosess. Arbeidsgruppen består av Kristin(koordinator), Johan Brun, Anne Nørstebø,
Nils Petter Undebakke og Tore Kravik.

Sak 5: Henvendelse fra «Folkeaksjon for ny rovdyrpolitikk»
Knut Halvor Jorde vil komme på høstmøtet og informere om «Folkeaksjon for ny
rovdyrpolitikk».

Sak 6: Planlegge høstmøte

Forslag til dato: onsdag 10.10.18 på Rødberg hotell, med matservering.
Forslag til temaer:
-

Folkeaksjon for ny rovdyrpolitikk
Mineralbalanse

Tolking av fôr prøver.

Sak 7: Klippekurs

Grethe snakker med Eirik Kolbjørnhus eller eventuelt andre aktuelle instruktører. Link til
klippevideo: https://www.youtube.com/watch?v=fBypMrNYVp0
Kristin lager avstemming på facebook med link til video.

Sak 8: Landbrukets dag

Det ble ikke snakket om landbrukets dag på forrige kontaktutvalgsmøte. Gro sjekker med
Silje.

Sak 9: Eventuelt

Framtidsretta landbruk prosjektet ønsker innspill på aktuelle temaer og aktiviteter. Grethe
har gitt innspill og forslag. Kristine Nørstebø ønsker et møte med styret i Nore og Uvdal sau
og geit i juni. Kristine tar kontakt og foreslår møtedato.
Se på muligheten for å invitere Trond Dahl til å holde foredrag om markedsføring på neste
årsmøte.
Facebook siden er åpen for alle med godkjenning av administrator. Alle arrangementer er
forbeholdt medlemmer.

