
Rogaland Sau og Geit 
Referat styremøte 15.12.21 

Sted : TEAMS 

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

Lundal, Hallvard Veen,  Jon Egil Østerhus. 

Sakliste : 

1. Innkalling.  Ok 

2. Referat/ gjennomgang førre saksliste. Ok. 

3. Rekneskap og Handlingsplan. Arne gjekk gjennom rekneskapet. Har fått 

betalt ut «lønninger/godtgjørsler» til styret og dommarar. 

 

Møteaktivitet styret : 

• 12-13 nov  Ledermøte Rogaland Bondelag Kjell Åge.  

• 23 Nov  Teamsmøte med Mattilsynet Aust agder og NSG Saken om 

augesalve. Kjell Åge 

• 29 Nov Teams møte  Møte for fylkesledarane NSG. Kjell Åge 

• 30 Nov Regionsmøte Nord Jæren på Forus.  Kjell Åge og Iren 

• 2 Des. Telefonmøte  med RB og NSG anngående hundesak fra sandnes 

sau og geit. Kjell Åge 

• 8 Des. Regionsmøte Ryfylke , Jon Egil. 

• 6 Des. Regionsmøte Dalane, Hallvard. 

• 1 des. Møte Haugalandagjeterhundnemd. Hanne. 

• 7 Des. Regionsmøte Nord Rogaland, Hanne. 

• 8 Des. Regionsmøte  Sør Jæren. Arne 

 

56. Årsmøtet 2022. Scandic Maritim, Haugesund 11-12 Februar. Me satser på å 

få sendt ut innkalling til årsmøtet rundt 12 januar, då veit ein kansje litt meir 

anngående restriksjonar med Covid  og nedstengingar.  Påmeldingsfristen vil 

verta kort då hotellet også må ha liste minst 2 veker før, så me bed alle 

begynne å planlegge utsendingar til årsmøtet. 

57. Årsmelding og annonser. Gjennomgang av annonser og anna som skal inn i 

årsmeldinga.  



58. Sentrale råd i NSG og RSG. Gå gjennom og sende inn forslag til sentrale råd 

i NSG.  

Avlsutvalget RSG . Per Johan Lyse er på val i avlsutvalget RSG i 2022, ber 

lokallag og væraringar sende inn forslag på kandidatar til valget. Ønsker også 

forslag på nye kåringsdommarar i RSG, det trengs 3 nye dommarar. Fortrinnsvis 

fra området sandnes/ jæren. 

59. Dyrehelse Smittevernskurs. Me har prøvd nå i snart 3 år å få dette 

gjennomført, men det har vert vanskelig å få til pga covid situasjonen. Me ser 

nå inga anna råd enn å avslutte prosjektet, Arne informerer fylkeskommunen 

om dette. 

60. Innkomne saker/ Eventuelt.  

Finnøy Sau og Geit. Sau på beite etter1 nov. Dette er noko RSG ønsker å ta opp 

i møte med mattilsynet, me satser på å få til møte med mattilsynet før 

årsmøtet i februar. 

Sandnes Sau og Geit.  Sak om hundeangrep som var meldt inn til politiet som 

ble henlagt. Kjell Åge innformerte om saken. Rogaland Bondelag og Per 

Fossheim jobber med saken, og det er planlagt eit teamsmøte 5 januar kl 10.00. 

Prioriterinsskjema Jordbruksforhandlingane. Skjema frå NSg er sendt ut til 

lokallaga, ønskes inn til RSG innan 7 jan. 

Årsmøtet NSG. Styret diskuterte eventuelle saker inn til årsmøtet NSG. 

Hundeloven. Kjell Åge innformerte om høringsforslaget som er sendt ut. 

Regionsmøta RSG. Alle regionane har gjennomført møter. Referata frå møta 

vert lagt ved dette referatet. Spørsmål til lokallaga : Ønsker ein fortsatt 

regionsmøter? Skal ein gjer noko med regionsgrensene ? Nokon regionar 

består av veldig få lag medan andre er veldig mange . 

  

 

Neste styremøte 12.01 22 på Hidle ? 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


