
Rogaland Sau og Geit 

Referat styremøte 21. Januar 2021 

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  . Legg til sak om Jordbruksforhandlingane.  

2. Referat  Godkjent 

3. Rekneskap og Handlingsplan. Rekneskap Ok. Handlingsplan ok, 

me sett opp handlingsplan 2021 på styremøte 12.02.  

4. Gjennomgang forrige saksliste. Sak om innføring av nytt 

«makkamiddel». Hvis det skal tas inn må ein ha lisens, vetrinær 

kan ta inn men det blir kostbart. 

Møteaktivitet styret. 

• 12.01 Arne hadde møte med revisorane og reviderte 

rekneskapet. 

• 12.01 Teams møte med NSG og raselaga, Kjell Åge 

• 19.01 Teams møte Tyr, om Dyrevelferd Kjell Åge 

• 21.01 Teams møte Dyrehelse og Dyrevelferd i Rogaland , 

Kjell Åge 

 

5. Årsmøte 2021. Årsmøtet dette året blir på Teams, laurdag 13 

februar 9.30 (pålogging starter 09.15) Alle som melder seg på 

vil få tillsendt link til pålogging.  Me rekner med møteslutt ca 

12.30. 

 



6.  Årsmelding. Årsmeldinga er klar til trykking og me satser på at    

den er klar til utsending 25.01. Den er revidert av styret og godkjent. 

7.  Budsjett. Arne gjekk gjennom oppsett til budsjett 2021, dette vert 

sendt ut saman med årsmøtesakene. 

8. Rekneskap. Rekneskapet blei gått gjennom , det er revidert og 

godkjent. 

9. Jordbruksforhandlingane 2021.  Alle les gjennom innspel frå 2020 

og nye innspel frå lokallaga innan neste styremøte og kjem med 

forslag til innspel 2021. 

10. Gjetarhund. Hanne informerte om nytt fra gjeterhund, ingen 

fylker har søkt om å arrangere NM i 2021. Årsmelding fra RGL er 

trykket i årsmeldinga til Rogaland Sau og Geit . 

11. Kåringsansvarlig. Rogaland Sau og Geit må finne ny 

kåringsansvarlig, då Arnhild Skjørestad gir seg .  Ny kåringsansvarlig  

må være på plass innen utgangen av mai. 

12. Eventuelt/ Innkomne Saker.  Innkommet sak fra Suldal Sau og 

Geit: 

  »SSG meiner at ein må kunne endra/legga til i vedtektene til 

NSG, når det gjelder krav til revisor. 

SSG meiner at når ein brukar autorisert rekneskapsfirma til å 

føra rekneskap, så blir det smør på flesk å ha to revisorar til å 

godkjenna rekneskapet i tillegg.»  Styret støtter dette fullt ut og 

vil undersøke saken, også med tanke om dette også kan gjelde 

RSG. 

 

           Revepremie, RSG ønsker å få laget eit nytt og meir funksjonelt        

           skjema for innmelding av skotne rev. 

 

Neste styremøte 12 Februar 2021 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


