Referat fra telefonstyremøte Vestfold sau og geit
7 oktober 2019
Tilstede:
May B. Michelsen, Lars Bjarne Linneflaaten, Gaute Holtung, Åsne Fineid, Torstein Lie
Referent:
Torhild F Sisjord

Sak
18/19
19/19
15/19

Hva
Innkalling og saksliste ble godkjent
Innkomen post og referatsaker.

Ansvar

Planlegging av Jubileumsarrangementet
Åsne gjekk gjennom referatet frå sist møte for sjekk.
Bestilling på Åsgårdstrand Hotel gjennomgått
• Meny ok
• Tilbakemelding til hotellet innan 11.10.19.
• Pr. i dag 5 dobbeltrom og 4 enkelt. 18 deltakere.

Lars Bjarne prøvar
å få utsatt fristen
og sender inn
bekreftelse på nytt.

Tidligere formenn/kvinner, æresmedlem og sekretær med
følge inviteres. Laget betaler for middag med drikke (to
enheter).
Vestfold sau og geit dekker to drikke enheter pr person til
middag.
Kontaktperson påmelding Torstein Lie

Torstein

Invitasjon til spesielt invitera er laga klar og sendes så snart
råd er. Utvider påmeldingsfristen til søndag 13 okt.

Lars Bjarne

Alle medlemmer inviteres, samt tidligere formenn/kvinner,
sekrtær, Landbruksdirektøren, formann Vestfold Bondelag
og formann i Vestfold småbrukarlag, samt en representant
fra Norges sau og geit.

Er gjennomført

Send ut påminnings-SMS 8.10.2019

Går ut 09.10.2019
pga høstferie.

Styret fordeler medlemslista mellom seg og ringer alle som
ikkje har meldt seg på.
Jubileumskopp er i produksjon

Lars Bjarne

Ny gjennomgang av pris:
Kr 1000,- festmiddag, overnatting og fagseminar
Kr 600, festmiddag og fagseminar
Kr 500,- for overnatting og fagseminar for spes. Inviterte.
Kr 400,- Middag
Kr 200,- for fagseminar
Middag:
Tore Felin er spurt om å være toastmaster. Avventer svar
Maya har planer for programmet.
Jubileumsberetning: Gaute – leser opp under middagen
Hygge til måltid: May Britt
Quiz: åsne
Takk for maten tale: Dikt av Tjøstholm; Lars Bjarne!!
Runde bord
Meny ble bestemt.
Premier til gratislotter:
Gaute har spurt Fjøssystemer
Lars Bjarne spør Norgesfor
Torstein får ansvaret for å spørre Felleskjøpet, Knarrhult
(Terje) og andre landbruksbedrifter.
Lars Bjarne ber Børge om gave frå Nortura.
Styret arbeider videre med saken
Kontakt med foredragsholder; Ole Arnfinn Røysland
• transport
Forslag til nytt æresmedlem: Morten Ueland.
Lars Bjarne tek kontakt med NSG og sender forslaget til
godkjenning i styret i NSG
17/19

Representantskapsmøte 15-17 okt.
Strategidiskusjon- mottatte dokument gjennomgått
1. Lokallag må være så store (mange medlemmer) at
det kan dannast styre med dei funksjonar som krevs.
2. Lage studiehefte i framkant av jordbrukstingingane
for å engasjere medlemmane.
Arr. Medlemsmøte
Oppfordre alle medlemmar til å møte opp på møte
som omhandlar jordbrukstingingane.
Økonomi i sauehaldet: Lik vekst for alle uavhengig
av geografi.
Tidsplan som gjev rom for å lukkast med kulepunkt 1
3. Vanskeleg å spå om framtida.
Norge bør kunne produsere sin eigen mat.
Rovdyr- ein stor trussel
Dyrevelferd – viktig for å ha tillit i markedet.
Kjøttforbruket. Korleis vil det utvikle seg i framtida?
Marknadstilgang – maktforhold i matvarekjeden.

Lars Bjarne

Alle
Torhild

