Referat
Aust-Agder Sau og Geit

Type Møte
Styremøte:
Aust-Agder Sau og Geit
Deltakere

Møtested

Møtedato tid

Team

9.9.21

Forfall
Kåre Blålid
Trygve Steine
Jorunn Uppstad
Referent
Kåre Blålid

Linn K Flaten
Sven Reiersen
Saksliste også utsendt til:

Saksliste:
Sak 18/21 Info frå fylkesleder
Fylkesleder informerte om status. Mye kontakt frå alarmsentral om påkjørsler mm. AASG
gjør så godt vi kan for å få fatt på beitelag / dyreeiere ved slike henvendelser. Ønsker å bygge
opp lokallag slik at en person derfra kan ha oversikt på øremerker mm.
Kontakt med Mattilyn vedr ønske om endringer på øremerker. Ønsker at eiere og tlf nr
kommer tydligere fram i front av merke. Ukyndige personar vet ikkje at de må opne merker
og se på innsiden for finne slike opplysninger
NSG er på marknadsituasjonen. God info spredning frå NSG til fylkeslag om status.
AASG har vært tydlege på at prisløypa må endres slik at lam som sakes rett frå hei til slakteri
utover i september ikkje blir utsatt for særlige pristap.
Sak 19/21 Norgesserien 18-19.9.21
Linn Kristin melder at arr er i rute og gjennomføres som planlagt.
Sted: Vatnestrøm
Dato: 18. og 19. september 2021
Dommer: Ann Blomkvist (Norsk reserve: Olav Tiller)
Veibeskrivelse: Stasjonsveien 35, 4730 Vatnestrøm
Overnatting: Kilefjorden camping | Evjepark | Dølen Hotell | Mulighet for å stå med
bobil/campingvogn på gården
Kontaktperson: Linn Kristin Flaten | E-post: helgefla@online.no | Tlf: 480 32 426

Sak20/21 Aust Agder værering
Værringen gjennomførte årsmøte den 17. august. Fylkesleder deltok. Sven Reiersen ønsket
etter en lang periode som leder ikkje gjenvalg. Magnus Tveit Torsvik ble valgt som ny leder.
Se egen sak på heimesidene
Sak 21/21 Avlsansvarlig AASG
Fylkesleder har stått som avlsansvarlig etter at Sven R ble utnevnt til leder av NSG avlsråd.
Fylkesstyret utnemner nå leder av værringen Magnus Tveit Torsvik som avlsleder i AASG.
Melding sendes NSG
Sak 22/21 Ledersamling november 2021
Dersom det er mulig vil det ble gjennomført fysik ledersamling i ASG i løpet av november.
Tema blir utmark, beite, streifbeiting, beredskap påkjørsler, løshund mm. Per Fosheim
inviteres til å delta.
Fylkesleder jobber videre med tema.
Eventuelt
Ingen saker

