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  E-post:  

 
 

Styremøte på Nortura, Malvik 29.03.22. 
Tilstede: Olav E Heggvold, Knut Wågø, Toril Hinsværk og Bjørn Wæhre. 

Forfall: Odd Petter Damli, Gunnar Singsaas og Lillian Toset. 

 

8 - 2022 Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 

Ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

9 - 2022 Orienteringssaker. 

 
Eivind Såstad Mjøen er valgt inn i landsstyret. 

Dialogmøte med statsforvalteren - jervsituasjon sørvest i Oppdal og Gaupe i Gauldalen var 

spesielt fokus på det møtet. 

Har vært vanskelig sporingsforhold for ekstraordinært uttak i vinter. 

Har holdt 2 regionmøter og er planlagt to til før påske.  

 

10 - 2022 Konstituering av styret, fordeling av jobber. 

 
Rovviltansvarlig - Odd Petter Damli. 

Gjeterhundkontakt - Toril Hinsværk. 

Ørneprosjektet på Fosen - Gunnar Singsaas. 

Beitebruksplaner - Knut Wågø.  

Hjemmeside - Lillian Toset. 

Avlskontakt - Olav E Heggvold. 

 

11 - 2022 Kommunikasjon - vi må bli bedre på det. 

 
Lillian er valgt som kommunikasjonsansvarlig.  

Vurderer om det er enkelte ting som en kan sende til alle medlemmer for at medlemmene skal 

føle at de hører noe fra fylkeslaget. Må balansere dette slik at lokallaga ikke blir overflødige.  

 

12 - 2022 Oppfølging - lokallagsstruktur etter signal fra fylkesårsmøtet. 

 
Vi tar kontakt med de lagene som har minst antall medlemmer og der det kan være naturlig å 

gå sammen med andre lag. 

Mange lokallag har liten aktivitet og vi vil lage et skriv der vi foreslå mulige aktivteter. 

 

13 - 2022 Godkjenning av regnskapet for gjeterhundlaget. 

 
Regnskapet godkjennes og er litt prega av lite aktivitet som sikkert skyldes koronaeffekt. 

 

14 - 2022 Veien videre for radiobjellelaget. 



Radiobjellelaget har slitt litt med å komme skikkelig igang, men ser ut som det kan bli bedre 

nå. Nofence kan bli aktuelt å ta inn i radiobjellelaget etter hvert selv om det ikke er mulig å få 

levert dette året.  

 

15 - 2022 Eventuelt. 

 
Flere har fått bøter fra MT og dette er en sak som bondelaget jobber med. Bøtene står ikke i 

forhold til overtredelsen. 

 

Malvik 29.03.22 

BW 

 

 


