
Styremøtereferat 
 

 

Vest og Aust-Agder Sau og Geit 
 
 
 
 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato tid 

Styremøte Aust-Agder Sau og Geit 
Telefonmøte 

 
29.10.2018, kl 18.30 til kl 19.30 

Deltakere  

Forfall 

Trygve Steine, Linn K Flaten, 

Jorunn S. Upstad, og Kåre Blålid 
Sven Reiersen, 

Referent 

Kåre Blålid 

Saksliste også utsendt til: 

                 

  

 
 

Saksliste:  

 Møtet ble gjennomført som teølefonmøte via Telefonkonferanse.no  

 

Sak 16/18 Informasjon fra representantskapsmøtet 16.10.18  

 

Styret ble gitt en o fra møtet av fylkesleder tema: 

 Mediasaken vedr valget sist årsmøte NSG 

 Ny leder av kontrollkomiteen NSG 

 Saker ihht saksliste 

 

Sak 17/18 Innspill til sentrale valg årsmøte 2019, frist 1.12.18 

 

Styret går for at sittende styre blir gitt mandat til ny periode dersom det enkelte styremedlem 

tar gjenvalg. Det er viktig at sentralstyret får virke over noe tid og blir gitt forutsigbarhet. 

 

 

Sak 18/18 Midler til Bjellelaget 

 

Fylkeslaget har tidligere deltatt i et prosjekt i regi av FM. Prosjektet omfattet radiobjeller i en 

tidlig fase. Det er blitt stående midler igjen på dette prosjektet – stort kr: 149.775. Midlene er 

nå overført til AA Bjellelag og aktiviteten der. 

 

 

Sak 19/18 Arbeidsutvalg for Vest og Aust-Agder S&G  

 

Det kommer opp saker som er av felles interesse for begge fylker. Vi foreslår at det opprettes 

et arbeidsutvalg som i fellesskap kan ta disse sakene. Fylkesleder og en repr til bør sitte i et 

slikt utvalg. Saken legges frem for ledermøte og årsmøtet. 

 



 

Sak 20/18   Ledersamling høsten 2018 

 

Samlingen legges til Revsnes hotell på Byglandsfjord. Dato er satt til 22.11.18 kl 18.00 

 

Fylkesleder sender innkalling til lokallag og FM. Fylkesstyret deltar. Tema: 

 

 Innlegg fra FindMySheep 

 Innlegg fra org beitelag ved FM 

 Saker fra styret: 

o Bærekraft – ny satsning fra NSG 

o Lokallagene – hva ønsker de av NSG? 

o AU mellom fylkene 

o Felles årsmøte mellom fylkene – flere dager – kostnad? 

o Oppmerksomhet 

 

 

Sak 21/18  Gjeterhund 

 

Aust-Agder har fortsatt deltagere i landslaget. Linn K Flaten sine resultater fra NM og 

Norgesserien kvalifiserer for dette. Godt jobba. Gjeterhund nemnda har jevnlig dialog og flere 

har avlagt bruksprøver og ytterligere noen vil greie dette i nær fremtid. 

Nemnda tar oppgaven med å kvalitetssikre oppvisning av gjeterhund på neste års naturligvis. 

 

 

 

Sak 22/18 Væreringen 

 

Det er gjennomført kåringer på Dølemo, Evje og gardskåring i Valle.  

Grupper har vært samlet i f t innkjøp av semindoser i ringen. Spælringen har annonsert værer 

til salgs i setesdølen og NKS har og noen igjen. Interesserte kan ta kontakt med Sven 

Reiersen.  Samling i ringen er satt opp til 1.11.18 

 

 

 

Neste styremøte 22.11.18 

 

 


