
 

Referat fra kosenissespisemøte i Vestfold sau og ge it  

 

Tilstede 

 

Forfall 

Referant 

Lars Bjarne Linneflaatten,  
Dag Løvall 
Åsne Fineid  
May Britt Michelsen 

 
Torstein Lie 
Magnus Heian 

Torhild F Sisjord 

 

 

Hvor Hjå Torhild i Hjartdal 15 desember kl. 17:00  

Saksnr Sakliste Ansvar 

29/17 Innkalling og saksliste godkjent med merknad om feil 
"hedding" der det var forveksla med Telemark 

 

 

30/17 

 

Innkommen post og referat 

• Orientering - Ulv og ny info til mulig nytt 
vedtak om uttak utenfor sonen i region 4 og 5  

 

• Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og 
samfunn 22.-23.januar, 2017 

 
 

• Vedtak om kvotejakt på gaupe i rovviltregion 
2 i 2018 

 

• Oppsummering fra samråings møte rovvilt, 3. 
november, Århus Gård, Skien 

Tatt til orientering 

 

Tatt til orientering 

 

Tatt til orientering 

 

Tatt til orientering 



 

• Representantskapsmøte og 
organisasjonssamling 17-18 oktober 
 

 

• Medlemsmøte 9 november 
• Mange interesserte 
• God kombinasjon teori og praksis 
• Mange frå smårasene deltek i større grad 

enn før.  
 

Lars Bjarne 

refererte frå 

møte. 

31/17 

 

Høring lagslover 

Sjå på funksjonsperioden for verv i NSG. 
Starter med valnemda.  

Forslag: Funksjonstid maks to perioder 
samanhengande. 

 

 

 

Torhild sender 

svar til NSG før 

fristen 15 januar 

2018. 

32/17 

 

Innspel til valnemda i NSG  

Lars Bjarne orienterte om innspel til valnemda 
som er sendt så langt.  

Styret i VSG ynskjer yngre personer inn i 
valnemda. Det for å dekke meir av 
medlemsmassen til NSG 

 

 

Lars Bjarne sender 

innspel så snart 

råd er. 

 

33/17 

 

Økonomisk oversikt 

Torstein sendte over ein oversikt over 
rekneskap og forslag til budsjett 

Sett av 10 000,- til jubileumsfest allereie i 2018 

 

Mulig for Torhild og sende regning for servering på 
kosenissespisemøte. 

Tatt til 

orientering. Styret 

vedtek 

rekneskapen for 

2017 på fyrste 

styremøte i 2018. 

 

 



 

34/17 

 

Planlegging av årsmøte i VSG i 2018 

• 8 februar kl. 19:00 på Nortura Tønsberg 

• Ynskjer Else Horge Asplin som gjest frå NSG 

• Innkalling og sakliste sendes pr. e-post og 
varsles med SMS 

• Terje Gjersøe er "avlsrådet" i VSG. Han må 
skrive årsmeldinga for avl 

• Styret sender over bilde som kan brukes i 
årsmeldinga 

• Sende ut brev for å sette i gang valkomiteen. 

 

Torhild bestiller 

møterom og 

sender 

forespørsel til 

NSG                                             

Lars Bjarne tek 

kontakt med 

Terje. 

 

Torhild 

 

35/17 

 

Stønad til Vestfols gjetarhundnemd. 

Styret ynskjer å stimulere til fleire brukshundar i 
Vestfold.  

Støtte på kr 5000,- i 2018 vedatt. 

Det må utarbeides eit regelverk for organiserte 
treningar i regi i gjetarhunsnemda. 

 

 

Lars Bjartne held 

kontakten med 

gjetarhundnemda. 

36/17 

 

Klyppesamling i Januar/februar – Inspirasjonshelg! 

Litt interesse for opplegget er registrert. 

Dette er ei lukka samling for dei som har vore på 
tidlegare klyppekurs og som held til i Vestfold. Invitasjon 
sendes til medlemslista. 

Målet med samlinga er å få opp interessa for klyppinga.  

 

Lars Bjarne og 

Magnus har 

ansvar for å 

planlegge, 

tilrettelegge og 

gjennomføre. 



 

Praktisk gjennomføring 

• Fyrste helga i vinterferien. 

• 2 dagar hjå Lars Bjarne Linneflaatten 

• Instruktører: Lars Bjarne og Magnus. 

37/17 

 

70-års jubileum i 2019 

Tas opp på årsmøte for å lodde stemningen for ein 
jubileumskomite` 

• Komite` som tek seg av jubileet innafor rammer 
av budsjett ? Planlegging og gjennomføring 

• Jubileumsskriv. Gå gjennom årsmeldingane 

• Lage T-skjorte som alle som står på stand 
(grillaksjon) får. Resten av lageret til salgs. 

 

38/17 

 

Eventuelt  

• Gjetarhundmiljøet i Norge 

• Neste styremøte 23 jan 2018 

• Slaktebiler – oppsigelse av avtaler med sjåfører. 

• Grillaksjon 2018 

• Ynskjer eigen dato , men held på aksjons-
stader 

• Må ha fleire dugnadsfolk. 

 

Lars Bjarne 

orienterte 

Diskutert 

 

Lars Bjarne gjev 

NSG beskjed 



 

  

  

 

 


