
Rogaland Sau og Geit 
 

 

 

Referat Styremøte RSG 31. mars 2011  

Stad: Kverneland 

 

Alle i Styret og 1. vara møtte: 

 

Sak 19 - 11 Oppsummering Landsmøte NSG 

Ole Jonny orienterte frå Landsmøte: 

• RSG hadde beste medlemsvervar Halvard Veen med 22 nye medlemmer 

• Stor debatt rundt geita angåande sanering 

• Statssekretæren snakka om matvaresituasjonen i verden 

• Sigmund Skjæveland vald til varaordførar  

• Leif Matnisdal vald til medlem av valnemnda NSG 

• Fagtur ril New Zealand etterlyst 

• RSG tok opp fortsatt høg fokus på “Fotråteprosjektet” 

 

Sak 20 -11 Møteplan 2011 

Små justeringar, sjå vedlegg 

 

Sak 21 - 11 Informasjon til å tillitsvalde og fordeling av oppgåver 

Leiar Ole Jonny orienterte medlemmene i Styret om arbeidsoppgåver og fordeling: 

• Siri K Haugland er Styret sin kontaktperson til Rogaland Gjetarhundlag og Avlsutvalet 

for Sau i Rogaland e- post: sirikhaug@online.no tlf. 928 85 919 

 

• Magne Jakob Bjørheim er Styret sin rovviltkontak  

 

e- post: mjbj@online.no tlf. 950 31 191 

 

 

• Siri M Haugland og Asbjørn Haga er RSG sine personar i “Friskare føter”  

e-post: asb-haga@online.no tlf. 415 48 201 

 



• Arnhild Skjørestad fortsetter som RSG sin person i prosjektet “Felles løft for 

saueholdet i Rogaland” e-post oaskj@online.no tlf. 907 96 383  

 

 

22 – 11 Heimesida RSG 

Styret i RSG har fått kritikk for mangelfull heimeside. Styret tek nå tak i dette arbeidet slik at  

all informasjonen blir tilgjengeleg. 

Det er og opna for at RSG og lokallaga kan finansierast heimesida med sponsoravtalar. 

 

Sak 23 – 11 Møte med Mattilsynet 

12. mai er det fellesmøte med Mattilsynet. Også Avlsutvalet for sau i Rogaland, Aust Agder 

og Vest Agder Sau og Geit er invitert til møtet. 

 

Sak 24 – 11 Leiarmøte 2011 

Styret arbeider vidare med program for samlinga. Dato er ennå ikkje satt 

 

Sak 25 – 11 Rovdyr, strategi 2011 

RSG arbeider for å få til fellesmøte i mai med Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland Bondelag, 

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag, Vest Agder Sau og Geit og Sogn og Fjordane Sau og Geit 

Det er registrert spor etter Jerv i området søre enden av Blåsjø Storvassdammen. 

 

Sak 26 -11 Fjelldagane 2011 

Transport til Røros blir med rutefly, buss og privatbilar ca 70 er påmeldt til nå 

Fjelldagane blir utlyst på nytt 

 

Sak 27 – 11 Tur til Romania v/Siri 

Siri arbeider med tur til Romania i september. Det er fortsatt ledige plasser. Har du lyst til å 

bli med ta kontakt med Siri 

E- post: sirikhau@online.no Tlf.:928 85 919 

 



 

Ymse:  

Referat skal sendes til alle slakteria i Rogaland, Gjetarhundnemda, Avlsutvalet for Sau, 

Fylkesmannen i Rogaland og leiar i valnemnda 

 

RSG har fått til avtale med Apotek 1 Tysvær om rabatt på kjøp av medisinar til småfe Denne 

avtalen dekker alle medlemmer i Rogaland Sau og Geit, men kan ha væra vanskeleg for alle 

og ta del i. 

Difor arbeider RSG med å få til lik avtale med alle Apotek 1 i Rogaland 

 

Karluf Håkull 

Sek. 

 


