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Referat styremøte 14.11.2018 

Storefjell Hotell 
 

Ikke møtt: Gunn Hege Laugen 
 

 

Saksliste: 

Sak 39. Planlegging av årsmøte i samarbeid med Oppland. 

- Årsmøte på Storefjell 22. – 24. februar 2019.  

Påmeldingsfrist 6 uker før. 

Forslag til program. 

- Fredag 22. Kl. 16:00 

Felles møte m/velkommen til samling 

Oppland starter med møte i væringene fram til 17:30 

Felles Avlsforedrag 1,5 – 2 timer  

(Tor og Anne Kari har ansvar for tema) 

Bufè fredags kveld 

- Lørdag 23 kl. 10:00? 

Vanlige årsmøtesaker – særs møte for det enkelte fylke. 

Lunsj 13:00 

14:00 Starter diskusjon om jordbruksforhandlinger (gruppearbeid) 

16:00 Ken Lunn NSG orienterer om prosjekt angående 

organisasjonsarbeidet i NSG. 

Festmiddag med utdeling av utmerkelser 

- Søndag kl. 10:00 

Gardsoverdragelse på godt og vondt. 

Beiterett og gjerdeproblematikk angående hytteutbygging 

Avslutning med lunsj klokka 13:00 

 



Per og Unn Randi blir spurt om de vil orientere om sine erfaringer. 

Værringer og beitelag inviteres spesielt til samlingen. 

Tilbud fra Storefjell vil bli sendt sekretær. 

 

Sak 40. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak 41. Godkjenning av referat fra møte 6.9 og 9.10 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak 42. Leders tilbakemelding fra representantskapsmøtet 16.10 

Leder har mottatt protokoll fra møte og Tor prøver å forstå 

referatet i forhold til sitt innspill på representantmøte. Han kjenner 

seg ikke igjen i deler av referatet og ser seg ikke kjent med at 

«benkeforslag» på årsmøte er bakgrunn for sitt innlegg. Han 

poengterer at benkeforslaget ikke var sakens kjerne men styrets sin 

tilbakemelding til fylkeslaga 12 juni 2018. 

 

Sak 43. Rovviltnemnda + e-post fra Knut Arne Svarteberg  

Tor var på møte med Rovviltnemnda 9.11 Tilbakemelding er at sekretariatet for 

rovviltnemnda blir værende i Buskerud (Drammen) etter eventuell Viken. Det er 

bra for miljøet. Tilbakemeldinger er gode beite i sommer men store tap i 

enkelte begrensa områder. Oppfordringen til Knut Arne Svarteberg vil bli fulgt 

opp med å oppfordre alle til å bli bedre med registrering av tap/skade og 

observasjoner av rovdyr. 

BSG prøver å videreføre prosjektet med viltkamera i øvre del av Buskerud 

Dette kan gi bedre informasjon og dokumentasjon av rovdyr på barmark. 

Vedtak: Tor tar kontakt med beitelag og NINA samt søker FK midler innen 1. 

februar. 

 

Sak 44. Organisasjonsarbeidet i NSG. 

NSG har satt i gang prosjektet BÆrekraft Denne sendes ut til høring 10.2  

Vedtak: BSG vil ta dette opp som sak på Årsmøte med lokallag  

 

Sak 45. Kandidater til Gromsauen / Lykkjeprisen / Gjeter`n? 

BSG har flere forslag på Lykjeprisen og Gromsauen. 

Tor og Bjørn tar ansvar for videre informasjon om forslagene. 

Vedtak: Ansvarlige undersøker saken fram til neste styremøte. 

 

Sak 46. Valg i NSG. Frist tilbakemelding 1.12.18 



Vedtak: BSG innkalles til møte og julemiddag på Bromma Kl. 15:00 

27.11 Saker er valg i NSG  

 

Sak 47. Valg i Buskerud sau og geit 

Vedtak: Valgkomiteen i Buskerud innkalles til møte og julemiddag på 

Bromma Kl. 17:00 27.11 Saker er valg BSG 

 

Sak 48. Orienteringssaker  

Kadaverhund gjennomført venter rapport ferdigstilling innen 1.12 

Regionreformen: Skog fjell og rovvilt til Drammen  

 

Sak 49. Eventuelt 

Knut Reidar: Møte og reisegodtgjørelse sendes til kasserer før 

nyttår. 

 

 

 

 

Sign.; Tor Grøthe  Sign.; Gerd Jorde  Sign.; Bjørn Næss  

     

 

Sign.; Steinar Staaland Sign.; Knut Reidar Bråten  

 

 

Referent: Vinni Foss 


