
 

Rogaland Sau og Geit 
       Referat Styremøte i RSG 23.august 2018 

Sted: Nortura Forus 

Tilstede: Håvard Helgeland, Kjell Åge Torsen, Iren Vestersjø Hidle, Tor Gaute Eikeland, 

Alf Dybing og Eirik Gilje. 

Arnhild Skjørestad møtte til sak 50. 

 

Sakliste: 

1. Innkalling godkjent 

 

2. Referat godkjent 

                50. Kåring 

 Arnhild informerte om kåringsreglar. Alle må ha med utfylt skjema «Egenerklæring 

helse sau» på kåring. Husk fotbad før og etter. Forslag om å invitere leiarane av 

væraringane med på dommersamling, me er positive til det.  Dommarane må vera 

forberedt føre kåringane og ha satt seg inn i kåringsreglane for alle rasane. 

Alle dommarane må ha sendt inn reiserekning elektronisk innan 1.november for å få 

dekka utgifter. 

På spørsmål om korleis me stiller oss til såkalla «missekåring» så satte me eit vedtak. 

Vedtak: 

Me er positive til all type kåring og premiering av dyr, så sant det oppfylle alle krav i 

kåringsreglane for Kåringssjå. 

Dyr frå fleire eigare skal ikkje blandes/stilles saman. 

51.Rovdyr 

Rovdyransvarlig kunne ikkje stille på møtet, saken utsatt til neste styremøte. 

52. Ledermøte 

Program ledermøte, Haugesund 19-20 oktober. Vertskap: Skjold Sau og Geit. 

53. Gladmaten 2018 

Evaluering Gladmaten.  Positive til deltakelse neste år. 

54. Regnskap /budsjett 

Gjennomgang av rekneskap og budsjett 

                55. Sauesamling i Januar 



RSG går for å arrangere «Sauesamling i Januar» Meir info kjem. Kjell Åge og Iren jobber 

med programmet. 

                56. Årsmøte 

Årsmøte blir 15-16 februar 2019.  RSG har 70 års jubileum, Sør- Jæren Sau og Geit er 

vertskap. 

Tor Gaute er kontaktperson frå RSG. 

57. Arbeidsplan 

Gjennomgang arbeidsplan. 

58. Grovforsituasjonen 

Har sendt ut infoskriv til lokallaga, oppfordrar leiarane i lokallaga til å dele info med 

medlemmane. 

Følger opp tema på ledermøtet. 

59. Eventuelt 

RSG ønsker å få til møte med Rogaland gjeterhundlag, ønsker at kontakten skal bli 

betre. 

Har fått reaksjoner på at NorgesCup på Kverneland blei for dårlig annonsert av 

Rogaland gjeterhundlag. 

Blåsjøvegen: RSG jobber med å få forlenge eksisterende avtale. 

Innkomne saker: 

Strømming av jakthunder, RSG formidler kontakt med lokallagsledere i dei aktuelle 

områda. 

 

Neste styremøte Torsdag 18 oktober kl 16, Radison Blu Hotel, Haugesund. 

 

  

 

 

 


