Sør-Trøndelag Sau og Geit

Referat fra styremøte
Tid: Onsdag 26. september 2018
Sted: Nortura Malvik
Tilstede: Olav Edvin Heggvold, Eivind Såstad Mjøen, Knut Wågø, Kristin D.
Skjerve, Aage Smestu og Stig-Runar Størdal.
Frafall: Gunnar Singsaas

Sak 23/2018 Godkjenne innkalling og sakliste.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent

Sak 24/2018 Tillitsmanns-/ledermøte 2018
-

-

Nord-Trøndelag radiobjellelag
En fra styret i NSG
o Arbeidet med småfeets økonomiske betydning
o Styrets arbeid, fokus på satsingsområder.
Markedssituasjonen

Vedtak:
Ledermøte onsdag 14. november. Medlemssenteret Nortura Malvik. Tema som nevnt over.

Sak 25/2018 Arbeidet med å få etablert et Trøndelag radiobjellelag. Hvordan går vi
fram videre
Viktig med frivillighet. Informere godt. Fylkesmannen vil etter hvert bare gi støtte til
radiobjeller gjennom et radiobjellelag (signal fra møte med Fylkesmannen). Må bruke noe tid
og få en god organisering. Informere om priser og vilkår.
Vedtak:
Sekretær sender ut infoskriv til lokallaga. Temaet tas opp på ledermøte for
lokallaga i oktober. Daglig leder i Nord-Trøndelag radiobjellelag inviteres med

Postadresse:

Kontor:

Telefon:
Telefax:
E-post:

Bankgiro:

for å orientere om lagets drift og organisering. Arbeides videre med saken, med
mål om å få Trøndelag radiobjellelag oppe å gå før beitesesongen 2020.

Sak 26/2018 Rovdyrsituasjonen i fylket. Hva gjør vi for å få bedret situasjonen 2019.
Bjørn største problemet i år. Fosen hardt rammet. To felte bjørner i indre deler av området.
Ulik praksis på om skadefelling gis. Jerv uvisst enda. Vanskelig å få uttak av jerv i
beiteprioriterte områder.
Vedtak:
- Jobbe politisk med at rovviltforliket oppfylles
- Jobbe politisk med å overføre ansvar for skadefelling fra kommunene til SNO
- Kontakte NSG v/Fossheim for å hjelpe bøndene på Fosen med søknader og
videre hjelp i rovdyrsituasjonen. STSG organiserer møte.

Sak 27/2018 Orienteringssaker
-

Regionmøter. Felles med Nord-Trøndelag i Stjørdalsområdet 16. oktober. Flere møter på
nyåret.
Brev til Nord-Trøndelag Sau og Geit fra Selbu Sau og Geit om å bytte fylkeslag.

Sak 28/2018 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt
Vedtak:

Stig-Runar Størdal
referent

