
Rogaland Sau og Geit 

Referat styremøte 26. November 2020 

Sted : Mosterøy, kl 18.00 

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

Lundal, Hallvard Veen og Eirik Gilje.  

 

Sakliste : 

1. Innkalling Godkjent    

2. Referat  Godkjent 

3. Rekneskap og Handlingsplan. Arne gjekk gjennom rekneskapet, 

Ok. Handlingsplan, Ok. 

4. Gjennomgang forrige saksliste. Me ser oss ferdig med 

Blåsjøsaken, RSG melder frå til Per Fossheim i utmarksrådet om 

dette. 

5. Møteaktivitet styret.    

- 22.10 Teams møte «Sauehaldskulen» - Kjell Åge og Arne. 

- 23.10 Teams møte, Styringsgruppa arbeid for «Dyrehelse 

og god Dyrevelferd.» Kjell Åge 

- 30.10 Gruppemøte med innlegg frå foredragsholdare, på 

Jæren Hotell. Kjell Åge. 

- 13.11 Digitalt Ledermøte, Rogaland Bondelag. Kjell Åge. 

- 18.11 Smittevernsmøte på Teams arrangert av Tyr. Kjell 

Åge. 

- Innspel til partiprogram, Arbeiderpartiet. Teams. Kjell Åge. 

- Representantskapsmøte NSG på Teams. Kjell Åge. 

- 19.11 Teams møte NSG og fylkesrepresentantar om 

Hundeskader på småfe.  Hanne. 

- 24.11 . Styremøte Rogaland Gjetarhundlag på messenger. 

Hanne. 



 

 

62. Årsmøte. Årsmøte flyttes til 12-13 februar, hotellet fekk 

kapasitetsproblemer pga av restriksjonar frå FHI i henhold til 

Corvid19. Planlegging er i gang og innkallelse sendes ut i 

månadskiftet, me håper det let seg gjer å arrangere årsmøte som 

planlagt. 

63. Årsmeldinga 2020. Kjell Åge informerte, me ligg godt ann med 

å innhente annonser og helsingar. Årsmeldinga skal vere klar til 

utsending ca 25.01 2021. 

64.  Reiserekning. Arne hadde ein gjennomgang om hvordan 

reiserekning/kjørebok skal fyllest ut. 

65. Smittevernskurs og Regionsmøter. Gjennomføring av 

smittevernkurset har utsatt frist til midten av mars 2021, viktig å ta 

opp kurset som sak på regionsmøta. Noen få lokallag er i god gang 

med å planlegge kurs, me håper at fleire heng seg på . Me ønsker 

tilbakemelding frå lokalaga om kva de tenker, har dokke planlagt 

kurs?  Fleire av regionane gjennomfører regionsmøter i desse 

dager, me håper at dei siste regionane og får dette til.  Husk at 

RSG støtter regionsmøta med inntil 2000 kr for utgifter til 

gjennomføring av møta. Husk kvitteringer/dokumentasjon på 

utgifter. Dette sendes kasserer i RSG. 

66. Valgnemda og val. Kjell Åge informerte. Valgnemda i RSG er i 

gang og jobber. Lokallaga må ta opp på Regionsmøta val til 

valgnemda i dei regionane dette er aktuelt. Nord Rogaland og 

Dalane er på val. 

      Val NSG, Rogaland Sau og Geit sender innspel til NSG. 

67. Eventuelt/ Orientering. Kjell Åge innformerte frå 

representantskapsmøte i NSG. NSG kjem med heil nye web sider i 

2021, det er sendt ut e-post til lokallaga om dette. 



Det er viktig at det jobbes med innspel til    

Jordbruksforhandlingane, RSG ønsker å motta innspel innan 10 

Januar 2021. 

Markedsregulator, lite på lager! Kva kan me gjere for å få opp pris 

på sau og lammekjøtt ? 

Revepremie, hugs å sende inn til kasserar innan nyttår. 

- 

 

 

Neste styremøte 16.Desember.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


