
Rogaland Sau og Geit 
Referat styremøte 27 Februar 2020 

Sted :  Sørbø industribeslag, Mosterøyveien 84,  4156 Mosterøy 

Tilstede:  Kjell Åge Torsen, Iren Vestersjø Hidle,  Arne Berge, Hanne Lundal, 

Hallvard Veen og Håvard Helgeland. Forfall : Eirik Gilje. 

Sakliste: 

• Innkalling.  Godkjent.  

• Referat.   Godkjent.  

• Rekneskap og Handlingsplan. Rekneskap, Ok 

Handlingsplan : Sette dato Årsmøte og Ledermøte.  Ledermøte vert i             

Sauda 23-24 oktober  2020. Årsmøtet i 2021 blir 12-13 Februar, vertskap 

Sandnes . 

Handlingsplanen legges ved referatet. 

• Gjennom gang forrige saksliste.  A. Avlsmøte: Det må avgjeres innen 

neste styremøte om det vert avlsmøte i 2020. Kjell Åge følger opp saken 

og tek kontakt med Per Johan. 

B. Møteaktivitet styret.  -  19.02.2020 Innspelsmøte føre                                                                                                              

                                                 jordbruksforhandlingane 2020 Rogaland  

                                                 Bondelag. Kjell Åge møtte. 

                                             - 24.02.20 Møte i styringsgruppa for prosjektet                         

                                               «Arbeid for god dyrehelse og dyrevelferd i  

                                                 Rogaland». Kjell Åge  møtte. 

19. Sammensettning styre RSG.  Nestleiar og kasserar Arne Berge.   Hallvard har 

som hovedoppgåve å halde kontakt med geitenæringa og jobbe for betre 

kontakt inn til RSG. Hanne er RSG sin kontaktperson inn til Rogaland 

gjetarhundlag. Håvard og Tor Gaute gjer ferdig arbeidsinstuksane til RGL som dei 

har vert med på å utforme og informerer Hanne om desse.  

 

20. Årsmøte RSG. Alle les gjennom sakspapirene til Årsmøtet til NSG på 

Gardemoen 11-12 mars.  Me har «gjennomgangsmøte» på hotellet på kvelden 

10.03. 

21. Høyringsuttalelse dobbel mottaksplikt. Arne informerte om saken. Svarfrist 

02.03.20 Me har skrevet svar som sendes Rogaland Bondelag, NSG og Bonde og 

Småbrukelaget i Rogaland. Dette vil og bli sendt ut saman med referatet og lagt 

på nettsida til RSG. 



 

22. NM i Gjeterhund.  Hanne held kontakt med Rogaland Gjeterhundlag og stiller 

på styremøta deiras. Hanne vil og vere RSG sin representant i styringsgruppa for 

NM. Eirik vil vere kontaktperson for lokallaga i sørfylket som er involvert i NM. 

 

23. Dyrehelse og smittevernkurs. Håvard informerte om dette, fra korleis ein 

såg dette føre seg i starten og til ferdig utformelse av kurs. Lokallaga i RSG må få 

sine landbrukskontor til å sende informasjon om kurset til alle bruk med sau i 

komunnen.  Rogaland Sau og Geit arrangerer opplærings kurs for styra i lokallaga 

der Animalia deltek. Dette blir 4 og 5 mars i Sandnes og Tysvær. Alle 

småfeholdere må ta dette kurset på nett innen mars 2021. 

 

24. Innkomne saker.   

• Landsstevne Norges Bygdeungdomslag. NBU arrangerer landstevne på 

Øksnevad 14-19 juli, lørdag 18 juli skal dei ha «Bygdedag»og i den 

annledning inviteres RSG til å ha stand der. Dette ønsker me å bli med på. 

Hallvard har ansvar for dette og og tek kontakt med NBU. 

• Uttalelse om lokale foreskrifter for hundehold i Nye Stavanger 

kommune.  Paragraf 5. Rogaland Sau og Geit går inn for total båndtvang 

heile året. Kjell Åge skriv svar og sender innan 13 Mars. 

 

25. Eventuelt. 

• Blåsjøvegen. Håvard og Arne skal på møte hos Fylkesmannen om 

Blåsjøvegen 2 mars. Der ein skal komme fram til eit felles høyringssvar. 

• Raselaga.  Rogaland Sau og Geit ønsker betre kommunikasjon med 

raselaga i Rogaland, info om årsmøter, oppdatering om personar i styra 

osv. Raselaga blir invitert  å delta på leiarmøte til RSG. 

• Dialogmøte med Mattilsynet. Tema til dialogmøte med mattilsynet i mai 

må vi ha klart til neste styremøte. Kjell Åge har kontakt med mattilsynet. 

• Momsrefusjon.  Arne har sjekket opp dette, vi må registrerast i 

frivillighetsregisteret for så å søkje om momsrefusjon. Dette vil bli gjort i 

lag med innrapportering etter godkjent årsmøtereferat. 

 

 

 

Neste styremøte 25.03.2020 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


