
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

 

Referat fra styremøte 
 

 
Tid: Torsdag 23.1.2020 

Sted:  Nortura Malvik 

 

Til stede: Olav Edvin Heggvold, Eivind Såstad Mjøen, Knut Wågø, Lillian Toset 

og Stig-Runar Størdal.  

Forfall: Gunnar Singsaas og Haldor Hoem har meldt forfall. 

 

  
Sak 01/2020 Godkjenne innkalling og sakliste. 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent 

 

Sak 02/2020 Godkjenne referat fra forrige møte 

Vedtak: 

Referat godkjent 

 

Sak 03/2020 Opprette Sør-Trøndelag radiobjellelag. 

Eivind orienterte om prosessen og presenterte Berit Haarstad Foss som daglig leder. Hun vil i 

starten drifte laget på timebasis som selvstendig næringsdrivende. Det vil bli søkt offentlige 

midler i oppstartfasen. Ut fra oppsatt foreløpig budsjettet, antydes et søknadsbeløp på kr. 

450.000, -. Det vises også til notat sendt fra Berit H. Foss. Radiobjellelaget må få egne 

vedtekter og eget styre. Forslag om at det kreves medlemskap i organisert beitebruk eller 

Norsk Sau og Geit. 

Oppstart av radiobjellelag blir tema på møter utover året. 

Vedtak: 

Arbeidet fortsetter videre og saken forankres på årsmøtet. 

 

Sak 04/2020 Årsmøtet i 2020 



a) Tid, sted og omfang av årsmøtet 

Endags årsmøte. 29. februar. Bårdshaug herregård, Orkanger. 

 

 

b) Årsmelding 

- Olav Edvin skriver forslag 

c) Regnskap 

- Styret godkjenner regnskapet for framlegging på årsmøtet og ber om at 

regnskapet blir revidert. 

 

d) Budsjett 

-Stig-Runar lager forslag 

 

e) Arbeidsplan 

- Stig-Runar Størdal lager forslag 

 - aktivitet/sammenslåing lokallag 

 

f) Sakliste årsmøtet 

- Stig-Runar lager forslag til saksliste. 

 - Vanlige årsmøtesaker 

 - Radiobjellelaget – innkommen sak frå styret 

 - Bruk av app, lesestav, o.l. på sau.- Fagdel  

 

g) samarbeidsavtalen med NTSG og arbeidet i arbeidsutvalget (AU) 

- Avventer evalueringsrapport fra Arvid Wold. Tas som innkommen sak på 

årsmøtet. 

 

Vedtak: 

Sakene nevnt over følges opp av ansvarspersoner 

  

 

Sak 05/2020 Tildeling av fylkeslagets hedersbevisning 

Lokallaga forspørres.  

Vedtak: 

Styret realitetsbehandler saken når innspill fra lokallaga har kommet.  

 

 

Sak 06/2020 Regionmøter i 2020 

Regionmøter med tema radiobjellelag. Eventuelle tilleggstema er mulig etter 

behov. 

  

Vedtak: 

Regionmøter avholdes etter følgende opplegg: 

- Åfjord 

- Selbu 



- Støren  

 

 

Sak 07/2020 Orienteringssaker  

- Olav Edvin orienterte om at han, Gunnar Singsaas og Tore Sollie, den 17/12, var i møte 

med stortingsrepresentanter med tema ørneprosjektet på Fosen. 

- Olav Edvin orienterte om arbeidet med NM i saueklipping. 

 

Vedtak:  

Styret tar orienteringene til etterretning.  

 

Sak 08/2020 Eventuelt 

a) Olav Edvin orienterte om eventuell jubileumsberetning i forbindelse med 75-årsjubileum 

for Sør-Trøndelag Sau og Geit i 2022.  

 

Vedtak: 

Ola Arne Aune forespørres om å ta på seg et slikt arbeid. 

 

b) Æresmedlemmer i Oppdal Sau og Geit  

Oppdal Sau og Geit ønsker fylkesstyrets godkjenning på Olav Arnt Reite og 

Harald Røed Leikarnes. Det vises til skriv frå Oppdal Sau og Geit for 

begrunnelse. 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner æresmedlemskapet. 

 

 

c) Norsk kjøtt i restaurantbransjen 

- Knut har vært på Asko og registrert mye importkjøtt i utvalget.  

 

Vedtak: 

Styret oppfordrer medlemmer og NSG sentralt om å være bevisste på å be om 

norsk kjøtt ved f.eks. restaurantbesøk. 

 

 

 

 

 

 

Stig-Runar Størdal 

referent 


