
Rogaland Sau og Geit 

Referat styremøte 13 Februar 2020 

Sted : Scandic Haugesund , Kirkegata 166 Haugesund 

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

Eikeland, Arne Berge, Eirik Gilje og Sigmund Skjæveland og  Til sak 12 Per Johan 
Lyse 

Sakliste: 

1. Innkalling.  Godkjent.  

2. Referat.   Godkjent.  

3. Rekneskap og Handlingsplan. Rekneskap, Ok 

      Handlingsplan, Ok 

        4.  Gjennomgang saksliste forrige møte. Ok 

 

11. Jordbruksforhandlingane.  Gjer klart utkast til jordbruksforhandlingane 

til å legge fram på årsmøtet for godkjenning. Innspelet som blir vedtatt på 

årsmøte vil bli sendt ut til lokallaga ilag med referatet. 

 

  

12. Avlsmøte. Vudere om ein skal ha avlsmøte annakvart år i framtida. 

Undersøke muligheten for å arrangere avlsmøte saman med deler av 

Hordaland i slutten av Mai 2020.  

 

13. Blåsjøvegen. Sak frå NVE krever høyringssvar 17 April. Møte 2 mars med 

Fylkesmannen, RSG, Suldal SG, Jæren smalalag og  alf Odden frå Setesdal 

og Vesthei fjellstyre. 

 

14. Årsmøte RSG. Gå gjennom programmet med ordstyrer. Fordele 

oppgåver, kopiere opp dokumenter som deles ut på årsmøte.  

 

15. Budsjett 2020. Tor Gaute gjekk gjennom budsjettet, som blei diskutert 

og godkjent til å legges fram for årsmøtet.  

  

16. Årsmøte NSG. Sak til å ta opp på årsmøte NSG : Råd og utval til NSG bør 

utnevnes etter NSG sitt årsmøte , ikkje med frist dato  for eksempel 01.01. 



 

17. Innkomne saker.   

 

- Medlemskontigent Medlemskontigenten er oppe som tema i NSG og 

det kjem til å komme forandringer. 

- Direkte medlemmer NSG. Ein bør vere medlem i lokallag/fylkeslag, 

ikkje direkte til NSG. 

- Antall dommarar på kåring. RSG meiner at dommarane bør få avgjere 

sjølv om dei ønsker å dømme aleine. Dette er litt avhengig av kor 

mange dommere det er å fordele og på dei enkelte datoer. 

Dommarane har lagt ein del arbeid i å kvalitetssikre seg sjølv på blant 

anna dommarsamlingar, og hvis dei då føler seg komfortable med å 

dømme aleine så må dei få lov til det. 

- Blåsjøvegen. Sjå sak 13. 

 

18. Eventuelt.  Bumerke småfe. Det har komt reaksjoner fra folk som har søkt 

dispensasjon for å bruke bumerke, dei har fått avslag fra mattilsynet. 

Dette blir teke opp på neste dialogmøte med mattillsynet. 

 

 

 

 

 

Neste styremøte 27 februar  kl 18.30  

Sørbø industribeslag, Mosterøyveien 84,  

4156 Mosterøy 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


