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Aust-Agder Sau og Geit
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Trygve Steine
Sven Reiersen
Linn K Flaten
Jorunn Upstad
Referent
Kåre Blålid

Saksliste også utsendt til:

Saksliste:
Sak 8/20 Status i vårt fylke ( Aust Agder)
Slik styret oppfatter det er det rolig i vår org i fylket. Lamming er stort sett over, ingen
melding til oss om noe annet et at alt er normalt. De fleste har kommet godt i gang med
beiteslipp selv om varmen først nå er kommet i de indre strøk. Varmen kommer nå og i fjellet
så heiasending blir det og i år. Kanskje litt seinere en i fjor?

Sak 9/20 Veileder fra NSG vedr samlinger vs koronavirus.
Nsg har utarbeidet en veileder for samlinger i regi av organisasjonen og med noen særregler
for gjeterhundmiljøet. Detter er videresendt til lokallag og gjeterhundfolket
https://www.nsg.no/forsiden/veileder-for-arrangementer-i-regi-av-nsg-f-o-m-12-05-2020article16034-364.html

Sak 10/ 20 Aust-Agder bjellelag
Bjellelaget jobber på med utsending av bjeller. En del styr med reklamasjoner og svake
batterier på nye. Noe fram og tilbake med programmering er det også. Det er mange som
søker. Det blir satt prioriteringer på områder med tapshistorikk. 5 nofence er og til utprøving i
år.

Sak 11/20 Rovvilt
Det har vært en henvendelse om observasjon av rovvilt som håndteres i det aktuelle
lokallaget. Ulven ble først sett på Fjælestad på Hornnes/Evje. Så ble det observert en ulv på
Verdal i Hægebostad kommune 4 dager senere. Dette er ca 3 uker siden.
Ellers er det så langt stille.

Sak 12/20 Landbruketsdag
Landbruketsdag på Evje utgår

Sak 13/20 Teamsmøte
Fylkesleder sammen med NSG ledelsen skal ha et teamsmøte den 3.6.20. Tema er markedet.
Alle lokallag er invitert til å komme med innspill. Fylkesleder kommer tilbake med utfallet av
dette. Følg med på www.nsg.no/

Sak 14/20 Eventuelt
Dersom noen har ideer til tips om reportasje til sau og geit bladet så er redaktøren svært
interrisert i innspill.
På vegne av fylkesstyret sender leder ut info til lokallag via SMS / epost. Kom med innspill
og kommentarer dersom det er noe dere har på hjertet

