Sør-Trøndelag Sau og Geit
Styremøte 24.02.11 på Nortura, Malvik.
Tilstede: Kjell Erik Berntsen, Unni Anshus, Kjell Fremstad, Rune Kurås, Eivind Myklebust,
Ola Krokan og Bjørn Wæhre.

3 – 2011

Referatsaker.
1. Møte radiobjelleprosjekt 15.02.11 og det skal være et radiobjelleseminar den
8.apr.
2. Møte effektiv skadefelling av bjørn.
3. Årsmøte i Meldal og Orkdal sau og geit – positivt inntrykk av aktiviteten i
laget.

4 – 2011

Konstituering og arbeidsfordeling.

Rovdyransvarlig: Ola Krokan.
Hjemmeside: Unni Anshus.
Radiobjelleprosjekt: Ola Krokan.
Varslingsplan: Gjennomgås og eventuelt justeres (Ola).
Bjørnefellingsprosjekt: Kjell Erik Berntsen.
Beitebruksplaner: Kjell Fremstad.
Ledermøte: Kjell Fremstad og Eivind Myklebust.
Utsendinger til årsmøte endring?: Rune Kurås.
Avl: Kjell Erik Berntsen.

5 – 2011

Referat fra styremøte 04.02 og 21.12.

Framlagte referater godkjent.

6 – 2011

Gjennomgang av årsmøte og regionmøter.

Regionmøtene har hatt godt oppmøte med ca 100 til sammen. Men vi vil vurdere om vi
senere skal ha et til for å dekke de ytre områdene.
Årsmøtet var et greit møte, men er litt betenkt over at mange lag ikke møter på årsmøtet.

7 – 2011

Innspill til ny forvaltningsplan region 6.

Det er nå i innspurten til det som forhåpentligvis blir en felles uttalelse som fordeler byrdene
mer enn den gamle planen. Det skal være møte med rovviltnemda i Molde der Ola Krokan
kommer til å delta.

8 – 2011

Innspill til jordbruksforhandlingene.

Forslag er utarbeidet og oversendt NSG og faglaga i fylket. Vart litt diskusjon om det med
telling av slaktedyr og vart en liten korrigering på dette punkt. Altså den “spekulasjonen” i at
det fores en god del slaktesau til på nyåret for å få den med i tellinga.

9 – 2011

Invitasjon til årsmøtene i faglaga.

Ola Krokan møter på årsmøtet i STBS.
Eivind Myklebust møter på årsmøtet i STB.

Postadresse:
Nortura, Trondheim
7484 Trondheim

Kontor:

Telefon:
Telefax: 73898349
E-post:

Bankgiro:
86011297198

10 – 2011

Hjemmesida.

Unni tar seg av den og den ligger nå under NSG sin side. Vi håper at vi skal få den opp å gå
under dette domenet ganske så snart.

11 – 2011

Ledermøte/tillitsvalgtmøte.

Forsøkes holdt i oktober og planlegges til neste styremøte.

12 – 2011

Utsendinger til årsmøtet i STSG.

Dette kom opp som en sak under årsmøtet og vi vil vurdere flere alternativer. Rune Kurås er
ansvarlig for å forberede dette.

13 – 2011

Representantskapsmøte og landsmøte.

Unni Anshus, Kjell Fremstad og Kjell Erik Berntsen møter.
Det e stort sett ordinære landsmøtesaker samt en sak fra Oppland sau og geit om medlemskap
i saukontrollen. I forsalg til vedtak fra styret er det en sterk henstilling til å bli medlemmer i
saukontrollen for å styrke dokumentasjonen over det vi holder på med i næringa.

14 – 2011

Godkjenning av nytt styre i gjeterhundlaget.

Det valgte styret i gjeterhundlaget godkjennes og er nå Dag Owe Løvø, Thomas Rømma og
Per Morten Holand.

15 – 2011

Støtte til utgivelse av ulvebok.

Vi finner ikke å kunne støtte en slik utgivelse med bakgrunn i svak økonomi i laget.

16 – 2011

Møtestruktur.

Styremøter: 16.06, 08.09, 17.11 og 05.01.
Årsmøte 2012: 10 og 11 februar.
Ledermøte: 11.10
Regionmøter: Uke 3 - 2012.

17 – 2011

Eventuelt.

Skadefelling av gaupe på Fosen.
03.03.2011.
BW

