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Referat fra styremøte i BSG  

16. februar Klokka 20:00.  
 

 

Avbud: Marie Hov 

 

 

Saksliste: 

Sak 43. Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Enstemmig godtatt 

 

Sak 44. Referat fra styremøte 28.1.21. 

Vedtak: Enstemmig godtatt 

 

Sak 45. Årsmøte. 

Årsmøte gjennomføres på Teams lørdag 27.2.21 som tidligere 

annonsert. Det tas kontakt med lokallag som ikke er påmeldt innen 

fristen.  

Vedtak: Sakspapir, årsmelding, forslag til handlingsplan/budsjett og 

valgkomiteens forslag sendes ut på e-post innen 20. februar 

 

Sak 46. Valg NSG  

Leder informerte om valgkomiteens forslag til valg i NSG: 

Vedtak: Buskerud sau og geit følger innstillingen som er lagt fram av 

valgkomiteen i NSG 

 

 



Sak 47. Utsendinger til årsmøte NSG 

Styret tok en runde med spørsmål om hvem som kunne tenke seg å delta på 

årsmøte til NSG 9. 10. og 11. mars. 

 

Sak 48. Jordbruksforhandlinger 2021 

Styret har ventet på innspill fra NSG som ble forespeilet sendt ut i god tid før 

den 18. februar som er fristen for endelig innspill fra fylkeslag. 

Styret er ikke imponert over arbeidet som er gjort sentral. Styre mener dette 

er en av de viktigste oppgavene moderlaget har. 

Hoved innspill fra BSG er å fremme små/mellomstore bruk i form av økt 

tilskudd per bruk opp til 150 sau, beitetilskudd og legge forholdene til rette for 

ferie og fritid. Bant annet ta kontakt med avløserlag og lignende for om mulig å 

lære opp personer til hjelp i lamming. 

Vedtak: Steinar og Vinni lager et forslag og sender NSG før fristen 18.2.21 

 

Sak 49. Eventuelt 

Det ble stilt spørsmål om resultater fra metanmåling på sauen som har og blir 

gjennomført rundt omkring i landet. Gerd undersøker dette fram til neste 

styremøte. 

Til sammen 7 gauper er skutt i Hallingdal under jakta som startet 1.februar  

2 på Flå, 2 i Nesbyen, 2 i Ål og 1 på Gol 

 

 
 

 

Sign. Gerd Jorde    Sign. Lars T. Øi  Sign. Steinar Staaland 

 

Sign. Knut Reidar Bråten  Sign. Kirsti Skrattegard  
 

 

Referent: Vinni Foss 

 
 

 

 


