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Referat

styremøte i svartfjeslaget 2020

Tilstede på møte:
Leder: Ole Johan Bergene
Nesteleder: Georg Fredrik Ueland
Kasserer: Jonathan Gerhard Håkull
Styremedlem: Eirik Serigstad
Styremedlem: Hilmar Eide
Varamedlem: Guttorm Gudmestad ikke møtt p.g.a sykdom

Tema som ble tatt opp
Det er denne ulla vi gjerne vil ha mer økonomi utav, Jonathan tar kontakt med
Norilia. Dei klarer å få noe utav villsauen der så hvorfor ikke Svartfjes.
Det kom inn forslag på årsmøte til NSG om å ansette en smårasekonsulent og at
vi småraselag måtte returnere en mail med leders underskrift for å kanskje få
gjennomslag lettere for denne sak.
Det blei drøfta hvor vidt vi har behov for smårasekonsulent i NSG men vi blei
enige om at skal vi få best resultat i avlen av Svartfjesen så vil vi ha kontroll på
dette selv. Selvfølgelig i sammen med NSG.
I forbindelse med samarbeidet med Nyyyt så vil vi få laget nye T-skjorter med
ny svartfjeslogo og Nyyyt sin logo.
Jonathan og Hilmar skal finne et bra svartfjes bilde og logoen til Nyyyt er klar
til bruk. Det blir gratis T-skjorte til hvert nytt medlem ved betalt kontingent
For å kunne levere slakt til Nyyyt så skal en være medlem i svartfjeslaget.
Jonathan jobber med en invitasjon fra Svartfjeslaget, målet er å få øke
medlemstallet i laget. Denne avtalen jobber Georg Fredrik med.

Tema-/fagdag:
Vi ønsker å jobbe for å bli litt mer synlige og mer attraktiv for
medlemmene. Målet er å kunne arrangere Tema / fagdag med
interessante innslag som er nyttig. Mulig med en representant fra
Irland eller Skottland ( scotland) som kan snakke om hvordan dem
driver med avl osv. Kanskje sammen med andre foreninger i
Nordfylket
Det vil da bli mat og sosialt rundt dette med mulighet for overnatting i
Haugesund. Jobber og med å få med sponsor til dette.
I Bergen skal de være Matmesse, 4-5 September og i Oslo 11-12 September .
Vi har lyst til å sende 1 eller 2 mann i laget bort der å ha stand.
Hilmar skal sjekke opp i dette med å få laget en Banner av Svartfjeslaget slik at
vi viser godt igjen.
Neste møte:
Neste møte blei ikke fastsatt men vil nok bli holdt et møte. Underveis så blir de
holdt møter på Messenger og telefon.
Styremøte blei avholdt hos Hilmar Eide
Fikk servert ei veldig god potetsuppe med asparges og bacon,
Fruktcocktail med kremfløyte
Kaffe lot seg vente , fordi Hilmar trudde vi ikke ville ha ☺
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