
Rogaland Sau og Geit 

Referat styremøte 17.oktober 2019. 

Sted : Grand Hotell Egersund 

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

Eikeland, Arne Berge, Eirik Gilje og Sigmund Skjæveland. 

Sakliste: 

1. Innkalling.  Godkjent.  

2. Referat.   Godkjent.  

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

rekneskapet.  Handlingsplan, ok   

 

4. Gjennomgang saksliste forige møte. Ok.  

 

55. Ledermøte 2019. 18-19 Oktober i Egersund. Arne og Eirik  registrerer 

oppmøte. Kjell Åge tek opprop. Går gjennom programmet og kopierer opp 

program og deltagerliste. Tor Gaute og Eirik har møte med væraringane, 

Håvard og Arne lokallaga og KjellÅge og Iren raselaga. 

 

56. Årsmøte 2020. 14-15 februar i Haugesund, Bokn er vertskap. Gjekk 

gjennom tilbuda frå hotella, det blir på ScandicHaugesund. .Iren tek 

kontakt med hotellet Håvard utfordrer Bokn som vertskap til å finne 

foredragsholder.  

 

57. Årsmelding.  Arne sjekker pris på å trykke årsmeldinga hos Jærprint, 

kan me spare noko på å bytte trykkeri?  Frist for anonnser, 10 desember. 

Alle henter inn anonnser som dei pleier. 

Priser anonnser : heil side farga: 1800,- . Halv side Farga: 1000,-. Heil side 

svart/kvit 1200,-.  Halv side svart/kvit 800.- .   

   

58. Regionsmøter.  Ønsker at regionsmøte vert arrangert før 10 des. Tor 

Gaute lager «mal» til innkalling til regionsmøter. Saker til regionsmøta :   

Lolallaga må sende årsraporten inn til NSG og RSG.   Medlemsøvesikt – 

oppfølging/verving. Oppdatere adressene til medlemene.  

Jordbruksforhandlingane, Gjeterhund, Aktivitet i lokalaga, Val RSG og 

valgnemda.    Til regionsmøta kalles inn styra i lokallaga, væraringane i 

regionen og regionens representant frå valgnemda. 



 

 

59. Agrovisjon.  Planlegginga er godt i gang. Sjekke pris på stor 

banner/bilde til vegg. Stian Espedal ønsker å dele ut smaksprøver på ein 

liten varmrett av sau/lam , sjekke ut om det lar seg gjer ? Eventuelt ha 

fenalår.  Kjell Åge har avtalt med Hallvard Veen om å bli med .   Bestille 

adgangskort til deltakarane på standen. Animalia skal ha egen stand. 

 

60.  Gjeterhund. Tor Gaute informerte om gjeterhund, og viste 

powerPoint som er laget til ledermøte.  

 

61. Sekretær .  Jobbes med å hente inn støtte til sekretær. 

 

62. Innkomne saker.  « Kvalitetsstandar på offentlig gjerding»  Gjerding 

langs jernbanen må vere VY (Bane nor) si oppgave. Gjerde som vert 

oppsatt må kunne stoppe både storfe og småfe. 

 

63. Eventuelt.  Håvard og Stian Espedal har drøftet fagdager på sau , det 

er stor interesse for dette. Styret meiner skal RSG vere med på å arrangere 

så så må det vere slik at alle slakteri er representert.  

 

Kjell Åge informerte om at det er komt nytt utbrudd av fotråte, denne gang 

i HÅ. 

 

 

 

Neste styremøte 16 desember.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 

 


