
Rogaland Sau og Geit 

Referat styremøte 22. August 2019. 

Sted : Gamle stokkavei , Forus 

Tilstede: Håvard Helgeland, Kjell Åge Torsen, Iren Vestersjø Hidle, Tor Gaute 

Eikeland og Arne Berge og  Eirik Gilje. Torill Undheim og Leif Matningsdal var 

tilstede til sak 51. 

Sakliste: 

1. Innkalling.  Godkjent.  

2. Referat.   Godkjent. Angående sak om gjerding langs jernbanen , avventes 

svar fra NSG. « Samferdselsministeren må ta grep!» 

3. Rekneskap og Handlingsplan. Rekneskap , Tor Gaute informerte om 

rekneskapet.  Handlingsplan, ok   

 

4. Gjennomgang saksliste forige møte. Ok. Arne og Tor Gaute har skrevet eit 

skriv om vedlikehald av gjerde langs jernbanen. Sendes til NSG, 

samferdselsdepartemanget, jernbanen og Bondelaget. 

 

48. Ledermøte 2019. 18-19 Oktober i Egersund. Håvard har vert i  kontakt 

med Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, ho kjem og har innlegg fredag.  

Iren sender inkalling til ledermøte ca midten av september.  RSG betaler 

for styret, føredragsholder, kåringsansvarlig , rovdyransvarlig, leder 

avlsutvalget, leder av valgnemda, ordstyrer og sækretær. 

 

49. Jordbruksforhandlingane 2020. Bruke innspel frå i fjor som 

utgangspunkt. Engasjere lokallaga i jordbruksforhandlingane, blant anna 

på ledermøte. 

 

50. Kompetansebevis.  Kjell Åge har vert i kontakt med animalia som 

saman med sauekontrollen held på å utarbeide mal for 

kompetansebeviset.  Animalia håper å kunne lansere dette under 

Agrovisjon 2019. 

 

51. Fjelldagane, vegen videre…   Torill og Leif informerte om fjelldagane 

og litt om tankar dei har om veien videre. Ide Reiser har lagt opp dei fleste 

turane, veldig fornøyde med dei. « Norge er oppbrukt som reisemål», Skal 

me bare arrangere tur anna kvart År? Er siste del av juli beste tida å 



arrangere turen ?  Forslag om tur til Ungarn 2021.  Styret i RSG MÅ vere 

representert på turane! Me må informere/reklamere for Fjelldagane der 

me kan.  Leif og Torill blir med videre….hvertfall neste tur       Rsg vel ein 

fra styret til å vere med i planlegginga av neste tur etter årsmøte i 2020. 

 

 

52. Evaluering Gladmaten.  Vil me vere med videre? Liten effekt av å vere 

med. Får me vist oss nok fram, føler «Bonden på gladmat» teltet var litt 

feilplassert. Burde vert i samband med «Bondens Marknad» Kjell Åge legg 

fram våre tanker på evalueringsmøte med Bondelaget og Faglaga fredag 

23. august. 

 

53. Agrovisjon 2019.  Invitere animalia til å delta på stand saman med oss. 

Rogaland Gjeterhundlag er invitert til å bli med på stand.  Stian Espedal 

ønsker å dele ut smaksprøver av sau/lam, kva vil det koste å få til? Skal me 

ha tv/film ?  

 

54. Eventuelt.  Sende epost til Rovdyransvarlig og avlsansvarlig og 

etterlyse arbeidsinstrukser som desse skal utarbeide. 

 

Sekretærstillinga, hvordan ligg me ann der med å hente inn midler.. 

 

Møte om Mattilsynet på  Undheim, Kjell Åge informerte litt om møtet på 

Undheim 20.08 

 

Arne er i infoutvalget Rogaland Bondelag , der dei planlegg mediakurs til 

hausten, meir info kjem.  

 

Rogaland Sau og Geit oppfordrer lokallaga tilå engasjere seg for å auke sal 

av SAU/lam, og å forlenge den såkalla lammesesongen. ..feks gjere som 

Gjesdal sau og geit og ta opptil tre år gamle sauer i retur og gje til 

instutisjonar ol, eller eit anna forslag dele ut smaksprøver utføre butikkar.  

 

 

 

 

 

Neste styremøte 17 oktober, Egersund 

 



       

 

 

 

 

 


