
Møre og Romsdal Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

 
Styremøte 22.03.22 på teams. 
Tilstede: Lars Olav Vanberg, Kristian Indreeide, Jon Kåre Løvoll, Anlaug Rekaa, Stig Even 

Kvernberg, Jarle Hauge og Bjørn Wæhre 

 

 

10 - 22 Ref.saker 
Styremedlemmenne presenterte seg da det nå er to nye medlemmer i styret. 

 

11 - 22 Møter vi har på, styremedlemmene. 
Lars Olav har vært på årsmøtet i bondelaget og sendt en helsning til årsmøte i 

MRBS.  

Det er foreløbig en god følelse for at småfeholdet blir prioritert i årets 

jordbruksforhandlingene.  

 

12 - 22 Landsmøte i NSG, fortell litt kva som vart sagt. 
Delte meninger om en grense på 30 vfs for å få driftstilskudd. 

Medlemskontigenten økes med 200 kr pr medlem i 2023. 

Budsjett ikke vedtatt, men utsett til ekstraordinært årsmøte 23. mai. 

 

13 - 22 Fordele arbeidsområdet mellom oss styremedlemmer 
- Geitekontakt  Jon Kåre Løvoll. 

- Rovdyr  Kristian Indreeide og Anlaug Rekaa. 

- Utmark/beite Stig Even Kvernberg (Rovdyr og   

   utmark/beite ses i sammenheng) 

- Medlemsverving Alle har ansvar for det. 

 

14 - 22 Fordel lokallaga mellom oss 
- Følgje dei opp og sjekk medlemslista over kor mange som ikkje 

betalt. 

Lokallaga ble fordelt mellom styremedlemmene slik at at alle har en 

kontaktperson i styret. 

 

15 - 22 Val av ny representant til Avlsutvalet for sau i frå 

fylkesstyret. 
Stig Even Kvernberg er fylkesstyret sin representant i avlsutvalg. 

 

16 - 22 Val av ny representant til gjetarhundlaget i frå 

fylkesstyret. 
Kristian Indreeide blir fylkesstyret sin representant i gjeterhundlaget. 

 

17 - 22 Geitedagane 2022.  
Geitedagene skal være i Ørsta i august. 

Jon Kåre og Lars Olav sitter i programkomiteen og en håper det blir et bra 

arrangement. 

 



18 - 22 Radiobjøllelaget 
- Lage til nye reglar i forhold til folk ikkje betaler for seg 

- Lage til reglar for folk som ikkje teke ut batteria og dreg på seg 

kostnader. 

Ragnhild og Jarle ser på dette og kommer med forslag som vi tar opp 

 senere i styret. Vedtekstendringer for radiobjellelaget må tas opp på neste 

 årsmøte. 

 

19 - 22 Sponsoravtaler. 
Det jobbes med sponsoravtaler med ulike firmaer og det er viktig at Jarle får 

beskjed når det gjøres avtaler slik at han kan sende ut regninger. 

Kontaktperson som det er gjort avtale med er også greit å ha med. 

 

20 - 22 Apotekavtala. 
Avtalene fra i fjor er videreført.  

 

21 - 22 Retningslinjer på kva som gjelder å søke aktive 

lokallagsmidlar.  
Det er bestemt noe tidligere i sak 17 i 2020. Vi ser på dette og eventuelt 

justerer dette. Vi vurderer om det er behov for endringer på dette på et senere 

styremøte. 

 

22 - 22 Styremøteplan framover 
       -Styremøtetur til andre fylkeslag - tar regionmøter i staden som 

 dekker fylket rimelig bra. 

       -Styremøte i lag med Ronald, synfaring til geitagården til Tor Lie - 

 det tas nok en tur uten at det blir styremøte samtidig. 

 Vi ser på mulighetene for å arrangere noen regionmøter for å få god 

 kontakt med lokallaga. Mulig tema kan være normaltap mm.  

 

23 - 22 Andre saker dokke vil ta opp. 
Oppdatering i Brønnøysundregistret må gjøres. 

Jarle Hauge får fullmakt slik at han har tilgang til Brønnøysundregistret. 

Vi tar sikte på et fysisk møte mot slutten av sommeren, men tar møte 31. mai 

på teams.  

 

Malvik 22.03.22 

BW 

 


