Referat fra styremøte Vestfold sau og geit
16. september 2019
Tilstede:
May B. Michelsen,Llars Bjarne Linneflaaten, Gaute Holtung, Åsne Fineid

Forfall:
Torstein Lie
Marianne Sandgren
Torhild F. Sisjord
Referent:
Åsne Fineid

Sak
13/19
14/19

Hva
Ansvar
Innkalling og saksliste ble godkjent
Innkomen post og referatsaker.
• Torstein har vore på sitt fyrste styremøte i NSG. Referat☺
Torstein var ikke tilstede så styret vil senere få
informasjon.
• Innspel til RMP (vedlagt) 03.04.2019
lars Bjarne gjennomgikk vårt innspill til RMP
innspillet ble gjennomgått. Dette er noe vi må følge opp
og sikre at våre innspill også kommer til Bondelaget og
småbrukarlaget. Dette kan skje vi referansegruppe
Husdyr. Lars Bjarne sender ut beskjed til styret når han
får innkalling til møte i referansegruppe husdyr.
Gaute tok opp at vi må fortsette kampen for å få
grastilskudd til sone 1 på arealer som ikke er egnet for
korn.

Reaksjon etter årets jordbruksoppgjør (vedlagt) 09.06.2019
Vi har fått svar fra Bondelaget og svaret ble gjennomgått. Vi
har ikke fått svar fra Småbrukerlaget.
Vi må bruke svaret aktivt til å fronte vår sak videre, eks
Sone 1 er variert og mye areal er ikke egnet til korn.
Ett viktig punkt å ta med videre er at faglaget ville
omdisponere mellom sauebønder i forskjellige sonene, det
må vi motarbeide.
Styret vedtok at de før neste års landbruksforhandlinger
sender innspill til forhandlingsutvalget i Norges Bondelag.
Gaute oppfordret til at vi deltar i Bondelagets medlemsmøter
for innspill til jordbruksforhandlingene og svarer på
eventuelle undersøkelser.
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Planlegging av Jubileumsarrangementet
Lars Bjarne gjennomgikk tilbud fra Åsgårdstrand Hotel
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
Invitasjon bør sendes denne uke 38. Frist for påmelding
settes til 9. oktober 2019. Lars Bjarne kontakter Torhild for
utsendelse. SMS påminnelse 4. oktober. Betalingsfrist 18.
oktober.
Invitasjon sendes pr post og epost.
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.
Info på web- tenk stort
Forslag til invitasjon fikk tilslutning.
Pris:
Kr 1000,- festmiddag, overnatting og fagseminar
Kr 600, festmiddag og fagseminar
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Jubileums gave
lars Bjarne tar ansvar for jubileumskopp.
Middag:
Toatsmaster: Tor Birkeland (Lars Bjarne spør), alternativ
Preben Fosaas
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.
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Kontakt med foredragsholder; Ole Arnfinn Røysland
Styremøte for oppfølging av påmelding 7. oktober kl 1900
på telefon. Åsne ringer opp.
16/19

Planlegging av Haustmøte
På planen er der oppsett kompetansebevis som tema. Pr i dag
er der ikkje noko kurs som er ferdig. Foreslår at dette
opplegget vert lagt på is til kursopplegg foreligg. Nortura,
Team småfe har planlagt å ha kurs i ull og ullhandtering
tysdag 1. oktober. Det er ein tanke å ha dette i samarbeid.
Kurset er planlagt hjå Linneflaatten. Magnus Heian vil vise
klypping og ullsortering. Det vil bli lagt vesentleg vekt på
klyppe- plassen og du som "ulljente". Terje Bakken, leiar på
Norilia Gol vil ta oss gjennom ullklassifisering mm. Enkel
servering.
Konklusjon: høstmøte tas som del av Nortura team småfe
kurs i ull og ullhåndtering tirsdag 1. oktober.
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Representantskapsmøte 15-17 okt.
Tema er omdømmebygging og organisasjonsarbeid. Lars
Bjarne stiller. Saksliste distribueres og vi tar en
gjennomgang på telefonmøte 7. okt.
Eventuelt
Søknad om støtte fra NSG ble ikke innvilget.
Lars Bjarne ønsket at No fence settes på agendaen ift tilskudd
(RMP eller SMIL).

Læret gård
16. september 2019
Åsne Fineid

Torhild

