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Styremøte SFSG 18.11.20 på Teams  
 
Tilstades:  Ragnhild Sæle, Roger Løvik, Jo Risløv, Jostein Flatland og Solgun Haugen 
Ikkje tilstades; Thomas Manseth Bjørhovde 
 
 
Sak 48/20. Digitalt møte med lokallagsleiarane. Tidspunkt, gjennomføring og «program» 
Styret ynskjer å prøva å få til eit digitalt møte med lokallagsleiarane/lokallaga som erstatning for 
haustsamlinga som ikkje vart noko av. Det er viktig å få til noko sjølv om ein ikkje kan møtast fysisk.  
Går dette bra kan ein ha fleire slike møter.  
 
Det vart bestemt at ein prøver med eit Teams-møte tysdag 8.desember kl 20-22,  
Styret diskutert aktuelle tema for møte og fordelte arbeidsoppgåver.   
 
Sak 49/20. Kandidatar til råd og utval 
Styret i SFSG skal koma med innspel til kandidatar til råd og utval i NSG innan 26.november 
 
Desse har sete for Sogn og Fjordane i 2020: 
- Tom Idar Kvam vara Avlsrådet for sau – Tore Atle Sørheim frå Hordaland er fast rep 
- Sigurd Vikesland leiar/styret sin rep i Fagrådet for geit 
- Lars Nesse 1.vara i Utmarksrådet 
- Odd Jarle Øverås fast rep i Gjetarhundrådet 
 
Styret tok før seg alle sentrale råd og utval i NSG og sender følgjande innspel til NSG: 
- Avlsutvalet for sau   

o Føresler attval på begge representantane frå region vest; Tore Atle Sørheim som fast 
medlem og Tom Idar Kvam som vara  

o Føresler Atle Moen som ny leiar 
- Utmarksrådet  

o Føresler Lars Nesse frå Lærdal inn som fast medlem, han er 1.vara no.  
- Gjetarhundrådet  

o Føresler attval på begge representantane frå region vest; Odd-Jarle Øverås om fast 
medlem og Stein Dalland som vara 

o Føresler Arvid Årdal som ny leiar i Gjetarhundrådet  
- Fagrådet for geit 

o Føresler at Sigurd Vikesland fortsetter, anten som leiar eller fast medlem 
- Team Ung i NSG 

o Føresler Guro Valland Hofslundsengen frå Sogndal som representant frå region vest  
- Markedsrådet 

o Styret i SFSG meinar det må inn nokon med kompetanse på geit i markedsrådet. Ber om 
at tal medlemmar vert utvida slik at ein får inn to personar med kompetanse på geit.  

o Føresler Elise Blixgård og Kirsti Skrattegard som medlemar i markedsrådet 
- Ull- og klipperådet  

o Føresler Erik Kolbjørnhus som ny leiar i Ull-og klipperådet  
 
På kandidatar til gjetarhundrådet og avlsutvalet for sau har det vore dialog med Hordaland Sau og 
Geit.  
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Sak 50/20. Jordbrukstingingane 2021 
Lokallaga er oppfordra til å senda viktige innspel til jordbrukstingingane på e-post til styret, sidan det 
ikkje vert valgt nokon representant frå lokallaga til å sitta i gruppa i år.  
Det er pr no ikkje kome noko innspel frå lokallaga.  
 
Styret diskuterte vidare framgang med innspel til jordbrukstingingane 2021 frå SFSG.  
 
Jostein Flatland saman med Avlsutvalet for sau får ansvar for å utarbeida høyringsutkast. Solgun 
Haugen vert med som sekretær. Styret jobbar vidare med å finna ei løysing på å få nokon som kan ta 
hovudansvaret for sau slik utval for mjølkegeit gjer for mjølkegeit.  
 
 
Sak 51/20. Ymse 
a) Skal personar med verv i NSG kunna vera medlemmar i FB-gruppa til SFSG 
Styret meinar det skal vera ein medlemsfordel å vera med i gruppa. Medlemmane må vera medlem i 
SFSG. Det er ikkje nok å ha eit verv eller vera tilsett i NSG. 
 
 
b) Status GS-prøvar geit – svar Rep.møte  
Styret bestemt at ein sender brev til NSG angåande status for GS-prøvar på geit.  
  
 
c) Ny avtale ullinsamling 
Avtale mellom NSG og Norilia skal reviderast. Utkast til avtale er sendt til lokallaga for innspel.  
 
 
Referent;  Solgun Haugen. 


