
Rogaland Sau og Geit 

Referat styremøte 12. Februar 2021 

Sted : Scandic Forus, kl. 16.00 

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

Lundal, Hallvard Veen og Eirik Gilje. + Hanne Elise Lindal og Håvard 

Helgeland. 

 

Sakliste : 

1. Innkalling.  Hanne Elise og Håvard er med som ordstyrarar til 

teams årsmøtet. Godkjent. 

2. Referat.  Godkjent 

3. Rekneskap og Handlingsplan. Rekneskap blir lagt frem på 

årsmøtet. Ok. Handlingsplan blir revidert i sak 14.   

4. Gjennomgang forrige saksliste.  Skjema til Reva premie, Arne 

skal lage skisse til eit enklare skjema.  Ok. 

      

 Møteaktivitet styret : 

• 27.01.21 Representantskapsmøte NSG, Kjell Åge. 

 

13. Jordbruksforhandlingane 2021.  Me gjekk gjennom 

jordbruksforhandlingane for 2020 og innsendte innspel 2021 og sette 

opp eit forslag til innspel som vert lagt frem på årsmøtet. 

Me ønsker å få innført begrepet kvalitetssau frå klassane O+ og 

oppover og  i fett klasse 2– 3+, då ung sau er eit fantastisk produkt 

som med få grep lett burde la seg selge. Det siste året har det kun 

vert overproduksjon av lammekjøtt. På sau bør det gjøres ein 

betydelig innsats for å få opp prisen på dette flotte kjøttet. Målet bør 

være å auke prisen til minst 20 kr pr kg. 



14. Handlingsplan 2021. Redigerte handlingsplan for 2020 og 

utarbeida ny handlingsplan for 2021. Denne vert lagt frem for 

årsmøtet og så sendt ut til alle lokallag. 

15.  Rekneskap og Budsjett. Rekneskapet 2020 er trykket i 

årsmeldinga som er sendt ut til alle medlemmer. Arne gjekk gjennom 

budsjettet som blir lagt frem på årsmøtet for godkjenning. 

16. Årsmøte. Gjekk gjennom program/møteplan for årsmøtet saman 

med ordstyrar. 

17. Innkomne saker/Eventuelt. Sak frå Strand Sau og Geit om 

stenging av veg for Dyretransport m/hengar mellom Lysebotn og 

Sirdal.. Saken er sendt inn på vegne av Strand Sankelag som er 

avhengig av å kunne frakte sau på dyrebil m/henger til/fra heiabeite. 

RSG sender saken videre til utmarksrådet i NSG. 

 

 

Ekstra Styremøte på Teams 18.02.2021 

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

Lundal og Hallvard Veen . Ikkje tilstede :  Jon Egil Østerhus. 

 

18. Sak fra Sør-Jæren Sau og Geit. Sør- Jæren  Sau og Geit sendte 

08.02.21 på vegne av Hå gjeterhund nemd inn sak til RSG der dei 

ønsker redgjørelse på hvordan RSG gjennomfører valg av 

rådsmedlemmer inn til Sentrale råd i NSG. Kjell Åge innformerte om 

saken, me sender svar  til Hå Gjeterhund nemd via Sør-Jæren Sau og 

Geit som sendte saken inn.  

 

19 Søknad NM Gjetarhund 2022. Hå gjeterhund nemd ønsker å søke 

om NM i gjeterhund i 2022. RSG stiller seg positiv til søknaden. 

 



20. Jordbruksforhandlingane 2021. Gjekk gjennom innspelet me la 

frem på årsmøtet og sende det inn til NSG. 

Årsmøte NSG 9- 11 Mars blir på Teams, styret i RSG samles på Hotell 

Jæren på Bryne.  

 

Neste styremøte 10.03 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


