
 

Referat fra styremøte i Vestfold sau og geit 

 

Tilstede Lars Bjarne Linneflaatten,  
Magnus Heian,  
Torstein Lie,  
Åsne Fineid (referent),  
Dag Løvall 
May Britt Michelsen 

 

Hvor Hos Dag Løvall, Nevlunghavn  

Dato 9. juni 2017  

Saksnr Hva Ansvar 

18/17 Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat ble 
gjennomgått og det var ingen oppfølgingspunkter til 
dette styremøte. 

 

19/17 

Innkommen post og referat 

• Referat samrådningsmøte 6. 
april, Rovdyr region 2 

• Innspel på kandidatar til råd 
og utval i NSG 

• Demonstrasjon i Oslo 23 mai 

• Utnevnelse i Suffok laget ☺  

• NM 2018, ønsker at fylker 
som ikke har hatt NM før 
meldere sin interesse. Frist 
3. juli 2017.  

• Kopi av brev til energi og 
miljøkomiteen, 
næringskomiteen 

 

20/17 

Jordbrukstingingane 2017.   

Lars Bjarne redegjorde for status i 
forhandlingene. På siden til grønt fagsenter kan 
en legge inn i excel ark og fåen vurdering for 

 



 

egen drift. 

21/17 

Medlemsmøte i VSG 19 august 

Plan for dagen: 
 - 1200-1400 Faglig tema 
 - 1400-1530 Bespsining 
 - 1530-1600 Oppvisning gjeterhund 

Faglig tema:  

• Krav til husdyrrom 

• Forebygging av brann og ulykker 

• Grunnleggende krav til drikkevann og fôr 

Lars Bjarne snakker med Torhild om powerpoint. Og 
eventuelt fordeling av tema. Byggherre kan også 
snakke om egen byggeprosess, + og -, samt svare på 
spørsmål underveis 

VSG kjøper 10 eksemplarer av boka Helse og velferd 
hos sau. Denne selges videre på medlemsmøter 

Lars Bjarne tar kontakt med leder Berntsen og avklarer 
vedrørende overnatting og transport. Åsne kan hente 
og bringe.  

Vi skal servere grillmat av lam, Åsne har kjøpt 
lårskiver, Torstein har kjøpt salt lammekjøtt, 
Dag ordner lammepølser fra loka produsent. 
Åsne ordner tilbehør til grillmaten via Spar 
Brekkeåsen (konto) 

 

Invitasjon legges på web og det sendes ut sms.  

Det oppfordres til påmelding til «noen» innen 
onsdag 16. august.  Tentativt planlegges på 30 
deltakere. 

 

Magnus prøver å finne ut hvor VSG sin grill er. 
Dag har reservegrill. 

 

 

 

 

 

 

Lars Bjarne 

 

 
Torstein 

Lars Bjarne 

 

Åsne/Torstein/Dag 

Åsne 

 

Åsne 

 

Magnus/Dag 



 

May Britt sjekker med Knut om lån av bord og 
benker.  

Dag ordner kaffe og aluminimunsbakker og 
folie 

May Britt 

Dag 

17/17 

Eventuelt 

"Livet og kjærleiken" v/ Torstein 
Torstein sa noe om hvordan våren hadde vært. Han 
roste bistand han hadde fått fra venner og kjente.   

Også kunne lage artikkel til sau og geit. Styret gir sin 
tilslutning til at det utarbeides en tiltaksliste ved sykdom. 
Om Torstein ønsker å stå fram i Sau og Geit, får han 
også styrets tilslutning. 

Neste medlemsmøte 19. oktober 2017 
Tema er smittebeskyttelse, riktig foring og forebygging. 
Nortura har folder som vi kan dele ut. 

Vi undersøker foredragsholdere i egne rekker, eks 
Ueland sr.  

På tema; Beite foreslås en fra forsøksringen. 

Viktige at begreper forenhet forklares slik at en kan 
forstå hva som gir bra sauefor. 

Beredskap rovvilt 
Dag utarbeider en kort tiltaksliste som legges på web. 
Hvem skal/kan kontaktes med tlefonnummer. 
Bondelaget har beredskap på person, ulv og rovvilt har 
de samarbeid med Buskerud bondelag. 

Vestfold landbrukstjenester har døgnvakt for å sikre 
ivaretakelse av dyra ved sikre akutte hendelser, i tillegg 
til ordinær avløservirksomhet. 

Neste styremøte 12. oktober 2017 
Lars Bjarne sjekker om vi kan komme til Torhild i 
Telemark. 

- 

 

Torstein 

 

Styret 

 

 

 

 

 

Dag 

 

 

 

Las Bjarne 

 



 

Åpen gård på Melsom gård lørdag   2. september 

Vi stiller oss positiv, men er avhengig av å få 
medlemmer til å stille. Vi sjekker om det kan skaffes 
banner/roll-up med NSG logo.  

Økonomi 
Torstein informerte om status økonomi. 

Jubileum 2019  
Vi bør tenke på hvordan dette skal markeres, sette av 
penger, og om det skal gis gave til medlemmene. 

Forslag om å lage en fest, før 20. august, helgrille lam, 
en plass hvor en både kan være inne og ute.  Saken 
tas opp på årsmøtet med forslag om å nedsette en 
festkomite.  

 

Åsne/Lars Bjarne 

 

 
- 

 

Styret 

 
 
 
Våle 3. juli 2017 
Åsne Fineid 


