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Gol, 21. oktober 2021 

 

Referat fra styremøte BSG  

21. oktober, Nor Kro på Bromma  

 
Forfall: Steinar Staaland, Lars T. Øi og Kristin Flaata Brunvoll  

 

Saksliste: 

 

Sak 23. Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak 24. Godkjenning av referat fra 26.8.2021 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Sak 25. Jubileumsfest / årsmøte. 

BSG prøver å gjennomføre jubileumsfest sammen med årsmøte 12. – 

13. februar eventuelt 19. -20. februar. Årsmøte gjennomføres 

lørdagsformiddag m/jubileumsfest på kvelden. Sekretær setter opp 

en oppsummering fra de siste 20 år. Forslag på toastmaster: Per 

Liahagen. Spesielt invitert er tidligere ledere, statsforvalteren og 

ordfører i kommunen festen arrangeres. Kasserer undersøker om der 

er ledig på Oset eventuelt Kamben. Pris for deltakere må man komme 

tilbake til. Underholdning må undersøkes og avtales. 

Vedtak: Styret arbeider videre med gjennomføring av jubileumsfest i 

forbindelse med årsmøte for 2021.  

 

 

Sak 26. Fadderordning mot lokallag og fra NSG 

NSG har oppnevnt Sigurd Vikesland som kontakt/fadderperson til vårt 

fylkeslag. 



BSG har fordelt lokallag blant styremedlemmene med videreføring av ordningen 

fra NSG med kontaktperson/fadderordning. Fordelingsliste sendes ut. 

Vedtak: Kontakt/fadderperson skal ta kontakt med lokallag for å informere om 

hva som skjer i BSG samt stille opp på styremøte/årsmøte etter ønske fra 

lokallag. 

 

Sak 27. Økonomi, v/kasserer 

    Gjennomgang / oversikt over sum som er tilgjengelig. 

Kasserer redegjorde for økonomien i laget. Faktura må sendes Nortura for 

sekretærstilling og medlemskontingent fra NSG kommer til utbetaling i 

november. 

 

Sak 28. Orienteringssaker 

*  Rovviltnemnda i Oppland har sendt invitasjon til møte med agenda 

erfaringsutveksling om gaupeforvaltning i rovviltregionene 2,3 og 4. 

BSG stiller spørsmål om hvorfor ingen beitebrukere er invitert. 

*  BSG har mottatt invitasjon til høstmøte i rovviltregion 2. Leder møter der 9. 

november. 

*  Svar på innspill er sendt til:  

- Ny forvaltningsplan for rovdyr i region 2, til Buskerud Bondelag. 

- Innspill til ny hundelov er sendt til NSG. 

*  Valg i NSG, leder tar med seg innspill til møte i regionen etter diskusjon i 

styret. 

 

Sak 29. Eventuelt 

Spørsmål ble stilt angående værmønstring på Lien 2021. Dette er 

avlyst også i år med usikkerheten rundt Kovid 19 og bruk av Lien. 

 

Sak 30. Neste styremøte  

Vedtak: Neste styremøte er fastsatt til tirsdag 30. november klokka 

20:00 på teams. 

 

 

Sign. Gerd Jorde   Sign. Knut Reidar Bråten  

 

Sign. Aslak Geir Skurdal 

 

Referent: Vinni 


