
Styremøte  i Møre og Romsdal Sau og Geit på Vestnes hotell 25.febr 2011.
kl 14.30

Frammøtte: Solfrid,Olav,Arnfinn, Magnus og Inger Johanne.

Som vanleg på desse styremøta er det opplegget for gjennomføringa av årsmøtet som vert drøfta.

Sak 1

Gjennomgang av Årsmeldinga.
Årsmeldinga vart gjennomgått og oppgåvene med å legge fram dei ulike ”årsmeldingane” fordelte.

Solfrid tek Rovdyr. Elles tek ho gruppearbeid på laurdag med utarbeiding av uttale om å ta vekk ei
yngling jerv i Trollheimen.
Inger Johanne tek Helsing frå leiaren , Styret si årsmelding og Geitedagane 2010.
Magnus tek rekneskap og budsjett (sidan John Engdal ikkje kan møte.
Helga Kvamsås: Nytt frå Tine
Ola Søgnesand: apport frå Geit i vekst.
Odd Bjarne Bjørdal: Årsmelding Gjetarhund og beste gjetarhund.
Roar Kavli: NM i Saueklypping
Atle Moen; Beste vær (+ eit eige foredrag på laurdag)
Åshild: Organisert beitebruk
Ordstyrarar: Arnfinn Lien og Olav Sørstrand begge dagar.

Sak 2. Brev frå Gjetarhundlaget:

Det har kome brev frå Mrgl med krav om tilbakebetaling av innbetalte midlar.

Brevet var skrive i ein så krass og ”ufin” tone at styret vart provosert.
Styret vedtok å setje som krav at MRGL skulle beklage det som stod i brevet og deretter skrive ein
søknad om å få tilbake middlane, heilt eller delvis.
Styret gjekk inn for å dekke differansen mellom det dei ordinert har krav på og det dei har i underskot
i 2009.
(38540 -46030 + 15000) =7510. avrunda til 7500,-

Styret såg då bort frå underskotet som mrsg måtte dekke for gjetarhundlaget i 2008.

Sak 3. Oppgjer med Magnus.
Magnus har vore sekretær i 2 år. Sekretærarbeidet medfører ein god del arbeid,- i 2009 notert til ca 22
dagverk.
Etter framlegg frå Magnus vert godtgjering for sekretærarbeidet dekka ved at han overtek matrialar for
kr 7500 vederlagsfritt. Desse matrialane vart kjøpt inn til sauefestivalen som var planlagt i Innertdalen
i 2008. Festivalen måtte avlysast pga at ein mann gjekk seg bort der like før festivalen skulle haldast.
Me hadde då kjøpt inn matrialar for 15.000 som då vart ”selt” ut att for kr 7500 til Magnus. Ettersom
han har gjort ein del sekretærarbeid for laget overtek han desse vederlagsfritt.

For sekretærarbeid i 2010 vil styret foreslå for årsmøtet at ein løyver kr 10.000   på budsjettet for 2011
for å etterbetale Magnus..

Sak 4.



Oppsetjing av Bord O.L
Ein delte så oppgåvene mellom seg: Norkre gjorde klar møtesalen, andre handla blomster o.l

Me var så klare for å ta fatt på Årsmøtet i god tid før kl 18.00.

Magnus


