Sør-Trøndelag Sau og Geit
Styremøte 16.06.2011 på Nortura Malvik.
Tilstede: Eivind Myklebust, Kjell Fremstad, Ola Krokan, Kjell Erik Berntsen, Unni
Anshusog Bjørn Wæhre.
Forfall: Rune Kurås.

18 – 2011

Oppnevning av representant i regionutvalget.

Kent Berg oppnevnes som medlem i regionutvalget for perioden fram til 2013 og John Kvam
er varamedlem ( dennes saken er avgjort ved mailutveksling etter innstilling fra ringene).

19 – 2011 Referatsaker.
1. Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bonde og småbrukerlag 4 og 5 mars.
2. Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag 16 og 17 mars.
3. Representantskapsmøtet i NSG
4. Landsmøtet i NSG.
5. Møte i avlsutvalget 30. mars.
6. Møte i gjeterhundlaget 31.mars.
7. Møte i samarbeidsforum hos fylkesmann 31.mars.
8. Radiobjelleseminar 8.april.
9. Samling av rovviltkontakter i M&R og S-T, 7 juni.
10.Årsmøte i BSF og vi har foreslått Kjell Fremstad som styremedlem.
11.Forslag fra ST til råd og nemnder i NSG og vi har foreslått Tone Våg inn i
utmarksrådet.
12.Kyllingslakteri på fosen og vi har konkludert med at det er en sak vi ikke legger oss
borti.
13.NM i sauklipping 2012, NSG har sendt ut forespørsel om aktuelle arrangører.
14.Ekstrakontigent sendes til lokallaga.

20 – 2011

Godkjenning av referat fra styremøte 24.02.11.

Det framlagte referat godkjennes med en liten korreksjon på godkjenning av styret i
gjeterhundlaget.

21 – 2011

Arbeidsplan.

Tillitsmannsmøte 11.oktober og det kan møte inntil to fra hvert lokallag.
Antall utsendinger til årsmøte er vurdert uten at en har noen innstilling klar, men vil nok bli
luftet i tillitsmannsmøtet.
Varslingsplan fungerer litt forskjellig, men er stort sett tilfredstillende i de fleste områder.
Nettsida er under utvikling og saker legges ut etter at de er godkjent.
Referater legges heretter bare ut på nettsida.

22 -2011

Tilskudd Trønderlam.

Her har vi fått et lite tilskudd som skal brukes til informasjon om prosjektet. Legger linker ut
på nettsida og informerer om analysene.
Postadresse:
Nortura, Trondheim
7484 Trondheim

Kontor:

Telefon:
Telefax: 73898349
E-post:

Bankgiro:
86011297198

23 – 2011

Varsel om beitenekt.

Henvender oss til NSG for å avklare hva vi eventuelt skal gjøre.

24 – 2011

Beiteseminar Oppdal februar 2012.

10 – 12 februar 2012 skal det arrangeres beiteseminar og vi signaliserer at vi ønsker å legge
årsmøtet til denne helga.

25 – 2011

Fakturering av kåringsavgift.

Ringene og fylkeslaget er enig i at denne jobben gjøres av NSG da de har tilbudt seg å gjøre
det.

26 – 2011

Jordbruksavtalen 2011.

Fikk vi ønsket resultat?
Vi mener vel at det burde vært gitt mer på beitetilskudd, men totalt sett har det jo skjedd en
positiv utvikling i økonomien de siste åra selv om en alltid kunne ønsket seg mer.
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