
                                          Buskerud Sau og Geit 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Leder:   Kasserer:      Sekretær:   
Tor Grøthe  Knut Reidar Bråten       Vinni Foss 

Hemsedalsvegen 2662  Nordre Sammen        Søre Øygardsveg   

3560 Hemsedal  3536 Noresund      3550 Gol  
32062066 -  99547799  95093800      99022805 

e-post: tor@hemsil.no  re-braat@online.no      e-post: vinni.foss@nortura.no 

http://www.nsg.no/buskerud  bankkto. nr. 2320.20.14682   

   

    

 

 

 

Bromma, 27.11.2018 

 
 

 

 

Referat fra styremøte 27. november 2018 

Nor Kro på Bromma  
 

 

Ikke tilstede: Steinar Staaland og Gunn Hege Laugen 
 

 

Saker: 

Sak 50. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 51. Godkjenning av referat fra møte 14.11  

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 52. Kandidater til Gromsauen / Lykkjeprisen / Gjeter`n? 

Forslaget til BSG er klart.  

Vedtak: Tor sørger for å sende dette til NSG innen 31.12.18 

 

Sak 53. Valg i NSG. Frist tilbakemelding 1.12.18 

Vedtak: Tor gir tilbakemelding til valgkomiteen med utgangspunkt i siste års 

erfaringer 

 

Sak 54. Årsmøte – tilbud fra Storefjell 

Vedtak: Vinni tar kontakt med Tore Skeidsvoll Tollersrud i Animalia med tema 

helse og jur. Tor Blichfelt GS seleksjon – kostnad. 

 

Sak 55. Innkommet brev fra Gol sau og geit  

Me hadde medlemsmøte i Gol sau & geit 15.11.18. Der vart det informert om situasjonen 

sentralt i Nsg. Me ser med uro på det som har foregått før og etter val av styremedlemmer på 



årsmøtet i Nsg sist vinter. Fleire sentrale tillitsvalde, og tilsette i Nsg har trekkt seg eller har 

måtta gå av. Det er liten, eller i realiteten ingen, informasjon om det som foregår nedover i 

organisasjonen. Enkelte får tak i bruddstykker gjennom personlege kontakter, men dei fleste 

veit lite om kva som skjer. Det blir halde lukka møter og møter utan, eller med ufullstendige 

protokollar. Slik kan me ikkje ha det. 

Gol sau & geit vil difor be om at Bsg kallar inn til møte med leiarane for alle 

lokallaga i Buskerud snarast råd. Me ynskjer ein grundig gjennomgang av Nsg si 

handtering av dei nemde sakene, slik at alle lokallaga får lik informasjon, og eit 

innblikk i kva som skjer sentralt i Nsg for tida. 

 

Brevet ble diskutert og styret og BSG går for et informasjonsmøte. 

Informasjon i invitasjon vedlegges: protokoll fra representantskapet, 

innlegg fra Tor og brev fra Gol sau og geit. Gerd Jorde leder møtet. 

Innlegg fra Tor Grøthe og en fra NSG`s styre. For informasjon ring 

Tor. Påmelding innen 5. januar. 

Vedtak: BSG innkaller styrene i lokallag til orienteringsmøte onsdag 9. 

januar 2019 på Krøderen Kro klokka 19:00 Tema: Uro sentralt i NSG. 

Knut Reidar tar kontakt med Krøderen Kro  

 

Sak 56. Geitedagene 2019 

Vedtak: BSG bekrefter at Ole Øvrejorde er Buskerud Sau og Geit sin 

representant i forbindelse med Geitedagene 2019.  

 

Sak 57. Orienteringssaker 

 

Sak 58. Eventuelt 

 

Sak 59. Valgkomiteen er invitert til Kl. 17:00 

Leder for valgkomiteen Steina Lauvrud var med på gjennomgang av 

instruks for komiteen. 

 

 

 

Sign. Tor Grøthe   Sign. Gerd Jorde 
 

Sign. Bjørn Næss   Sign. Knut Reidar Bråten 

 

 

Referent: Vinni Foss 

 


