
Rogaland Sau og Geit 
Referat styremøte 15 09.2021 

Sted : Østhusvikveien 22, Rennesøy 

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

Lundal, Hallvard Veen og Jon Egil Østerhus. Eirik Gilje til sak 43. 

Sakliste : 

1. Innkalling. Ok 

2. Referat/ gjennomgang førre saksliste.  Ok. 

3. Rekneskap og Handlingsplan. Rekneskap , Arne informerte. 

Handlingsplan, Ok 

  Møteaktivitet styret : 

• 09.08 Planleggingsmøte NM saueklypping. Halvard deltok. 

• 25.08 Styremøte RSG, Kjell Åge deltok 

• 25.08 Reprepresentantskaps møte NSG på Teams, Kjell Åge deltok. 

• 04.08 Produsentrådsmøte  Teams. Kjell Åge deltok 

• 09.09 Møte NM saueklypping. Hallvard deltok. 

 

41. Ledermøte 2021. Ledermøte 2021 er satt til 15-16 Oktober, husk påmelding 

innan 25.09. Gjennomgang av program. Oppdatert program sendes ut med 

referat. 

 

42. Jordbruksforhandlingane 2022. Kjell Åge innformerte om NSG sitt utspel 

angåande Jordbruksforhandlingane 2022. Dette er 3 spørsmål som lokallaga 

kan besvare/jobbe med fram mot jordbruksforhandlingane . 

1. Hvilke 3 ordninger under jordbruksavtalen må ha høyst prioritet og hvorfor? 

2. Kva vil vere den største utfordringa for småfeholdet framover, og hvorfor? 

3. kva legger vi i eit årsverk i saueholdet og geiteholdet og kva må 

årsverkinntekta være ? 



Jorbruksforhandlingane vil også verta tatt opp på ledermøtet.  RSG oppfordrer 

lokallaga alt nå til å starte med å jobbe med innspel til jordbruksforhandlingane 

2022 , for eksempel på regionsmøta. 

 

43. Innkomne saker. Sak fra Time sau og Geit anngående kåringsjå. RSG har 

motatt sak frå Time Sau Og Geit og frå Time Væraring anngående kåringa 2021.   

Styret i RSG har behandlet saken ( Arne Berge erklærte seg inhabil i saken, då 

han er medlem i Time sau og Geit og også i valgnemda i Time) RSG sender 

vedtak i saken til TSG og Time Væraring. 2 vedlegg  fra TSG og Time Væraring. 

 

44. Eventuelt. NM i Saueklypping og Ullhåndtering . RSG blei i juli utfordra til å 

ta tak i og arrangere NM i saueklypping 2021, da Oppdal som skulle arrangert 

NM trakk seg. Bjerkreim Sau og Geit tok utfordringa og arrangerer NM saman 

med dei andre lokallaga i region Dalane. Hallvard informerte om gangen i dette 

og det meste er klart. Dette er i Bjerkreim 25 September. 

Gjesdal Sau og Geit ønsker at RSG skal sjekke opp muligheten for å inngå ein 

felles avtale om profilklær .  Jon egil er satt på saken og sjekker opp muligheten 

for å få til ein sånn avtale. 

 

Revapremie  Nytt skjema er ferdig utarbeida og vil verta lagt fram på 

Ledermøte. 

 

Dommarsamling 2021. Dommarsamlinga var 23 august i Sandnes. Kjell Åge var 

innom samlinga og innformerte om arbeidskontrakten til dommarane og fekk 

den undrerskrevet. 

 

REGIONSMØTER 2021. RSG oppfordrer lokallaga til å begynne å planlegge det 

obligatoriske regionsmøtet for sin region . Regionsmøte skal vere avholdt innan 

15 Desember, 

 

 

 



            Neste styremøte 14 Oktober, Scandic Forus 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


