
 

Referat fra Styremøte Utstein Kloster Hotell Tirsdag 29.05 kl. 14.30. 
 
Til Stede: Bjørn Høyland, Håvard Helgeland, Tor Gaute Eikeland, Alf Dybing, Kjell Åge Torsen 
og Iren Vestersjø Hidle.  
 
Referent: Siri Kvam Haugland, Nortura. 
 

1. Innkalling Godkjent. 
2. Referat Godkjent. 

     27. Grillaksjonen – Avlyst på grunn av brannfare. 
     28. Gladmaten.  
            Styret fordeler vaktene seg imellom Iren Vestersjø Hidle og Kjell Åge Torsen har                          

            ansvaret for gjennomføringen. 
     29. Leiarmøte 19 og 20 oktober.  

            Utfordre Skjold Sau og Geit. Leiarmøte blir i Haugesund området. Starter med  
            Styremøte 18. oktober. Styret bør lage en mal for Leiarmøte og Årsmøte.  
     30. Fjelldagene. 
            Fungerer godt i dag, stor oppslutning til turene. RSG ønsker å fortsette med turene  
            som før.  

     31. Unge bønder.  
            Det er dannet grupper med unge bønder/dame grupper som fungerer greit. Gruppene 

            Har møte 2-3 ganger i året. RSG ønsker å samle gruppene til en "tema helg" i januar, 
            2019, med fokus på unge bønder.  
     32. Dyrevelferd. 

            RSG ønsker å få til et møte med Mattilsynet. 
     33. Endringer i forskrift ved kjøp/salg av livdyr. 

            Gjennomgang av forskriftene. Veraringene har god kontroll og er viktig for  
            Småfeholdet. Forslag til endring: Bading 14 dg før flytting, paring. Bading 1 gang i uken  

            under paring og avsluttes med bading før innsett etter paring. Det er viktig at vi  
            poengterer at det ikke er lov å ta småfe fra heia til oppstalling i eget fjøs.  
     34.  Sekretær i RSG. 

             Nortura har ikke lenger anledning til å stille sekretær til disposisjon for RSG. Avtalen 
om Sekretær stillingen blir derfor ikke fornyet. Nortura stiller med sekretær ut juni 

2018. 
             Styret jobber videre med å finne en løsning.  
      35. Regnskap. 

Regnskapet bør legges fram for styret hvert halvår. Faktura programmet er for 
gammelt, det bør fornyes.  

      36. Dyrehelse og Beite. 
Møteserien er i gang som NLR, Tyr og Sau og Geit som arrangerer. Det er planlagt 4 

møter i Fylket. Rogaland Sau og Geit sponser pølser.  
 



      37. Søknad om økonomisk støtte til prosjekt i lokallag. 
 Rennesøy og Mosterøy søker om støtte til parasittprosjekt i lokallaget. Etter at styret  
 har hatt en gjennomgang av prosjektet, er det bevilget kr. 5000,- i støtte til 
 prosjektet fra RSG. 
 
      38. Gjervemøte i Telemark.  

            Dette var et møte som ble arrangert av en gruppe som ønsker Jerv på  
            Hardangervidda. Bondelaget sentralt representerte bonden i dette møtet.  
       
       39. Beitelagsmøte i Eiken. 
             Fylke, beitelag, Veraringer, Mattilsynet, Beiteutvalget var innvitert til møte.  

Tema: Fotråte situasjonen. 
             Bjørn Høyland reiste for RSG.  
    
       40. Valg av representanter til Avlutvalget i Rogaland.  
 Styret i RSG må velge representanter til Avlsutvalget.  

- Per Johan Lyse og Lars Nevland var valgt for 2 år.  
I 2017 var disse på valg.  
 
 
Neste styremøte  
Torsdag 28 juni på Nortura Forus, kl. 18.30. 

 
       
             
  
         
                     
            
  

  
 


