
 

Referat fra Styremøte i RSG, 28 juni kl. 18.30 

Sted: Nortura Forus. 

Til stede: Kjell Åge Torsen, Alf Dybing, Iren Vestersjø Hidle, Tor Gaute Eikeland, Håvard Helgeland og 

Eirik Gilje.  

Referent: Siri Kvam Haugland, Nortura 

Saker. 

1. Innkalling Godkjent. 

2. Referat Godkjent. 

     41.    Midlertidige endring i styret – arbeidsfordeling av saker. 

Bjørn Høyland har trukket seg som leder i RSG, på grunn av helsemessige årsaker.  

Styret i RSG har derfor konstituert seg på nytt og fram til årsmøtet vil  

Nestleder Håvard Helgeland fungerende som leder. 

              Styremedlem Kjell Åge Torsen som nestleder. 

              1 vara Tor Gaute Eikeland som styremedlem. 

              2 vara Eirik Gilje vil møte fast i styret som 1. vara.                      

              Fordeling av saker/kontakt personer i styret. 

- Møte med mattilsynet – Håvard Helgeland 

- Kontakt person Gjeterhund – Håvard Helgeland 

- Kontaktperson smårasene – Kjell Åge Torsen. 

- Foredragsholder til ledermøte- Tor Gaute Eikeland 

- Bondelaget – Håvard Helgeland. 

- Småbrukerlaget – Håvard Helgeland 

- Avlsutvalget – Tor Gaute Eikeland. 

- Unge bønder – Kjell Åge Torsen – Eirik Gilje 

- Sauesamling i januar – Kjell Åge Torsen og Iren Vestersjø Hidle.  

- NLR – Dyrehelse og Beite – Håvard Helgeland. 

         42. Strukturverktøy og planlegging.  

- Det er ønske om å bruke kalender på nettsidene til RSG, for medlemmene og for styre.  

- RSG trenger en Mal for ledermøte og Årsmøte. Iren Vestersjø Hidle jobber med sakene. 

Vi tar saken opp på neste styremøte.  

 43.  Mal for rovdyransvarlig.  

                  Styret ønsker tettere kontakt med rovdyransvarlig og en oppdatering om arbeidet. 



 44.  Kåringsdommer.  

I samråd med kåringsansvarlig har RSG nok dommere for øyeblikket. Det er besluttet at 

det ikke blir tatt inn nye dommere i 2018. 

45.   Oppfølgning av Avlsmøtet for veraringene.  

Alle er enige om at dette bør gjentas. Viktig å få med Lederen i Avlsutvalget NSG. Saken 

blir tatt opp på ledermøte til høsten.  

46.   Avlsutvalget. 

Avlsutvalget ble sist valgt i 2015. Valget må tas etter årsmøte for 2018, det velges en for    

2 år og en for 1 år. Det må også settes opp en vara for lederen i Avlsutvalget.  

47.  Sekretær stillingen. 

                 Iren Vestersjø Hidle tar på seg sekretær stillingen til neste årsmøte. Styret  

                jobber videre med saken.  

 48.  Smitteprosjekt. 

        Håvard Helgeland kontakter involverte i smitteprosjektet for sluttrapport. 

  49.  Forespørsel fra Egersund Sau og Geit.  

Ønske om at RSG kan stille på åpning av Sauehuset til Torstein Omdal. Alf Dybing stiller    

for RSG. 

  50. Veterinærinstituttet ønsker samarbeid om forskningsprosjekt. 

RSG tar kontakt med leder av prosjektet og Hordaland Sau og Geit og Sogn og Fjordane    

Sau og Geit for et felles samarbeid om prosjektet.  

  51. Nye Dyrehelseforskrift som skal gjelde fra 01.07.2018 

Det er i den nye forskriften ikke lenger krav om tillatelse til dyreansamling/kåringsjå slik      

som i den gamle. Dette betyr at søknaden om å få holde kåringsjå ikke vil bli behandlet av 

Mattilsynet. 

 

                Neste styremøte blir Torsdag 23 august kl. 10.00 

         

                   

                     

      

         

       

 

                       



  

 

 


