
Møre og Romsdal Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

 

 

Styremøte 29.06.22 på Teams. 
Tilstede: Lars Olav Vanberg, Kristian Indreeide, Jon Kåre Løvoll, Anlaug Rekaa, Stig Even 

Kvernberg, Jarle Hauge og Bjørn Wæhre 

 

 
24 – 22 Ref.saker 

 
• Har vært på ekstrordinært årsmøte i NSG og vedtatt budsjett som viser 

et betydelig underskudd. Spesielt avlen har utfordringer med å komme 

i balanse. Vanskelig å kutte utgifter for det fører til redusert aktivitet. 

 

25 – 22 Møter vi har vore på. 

 
• Landsmøte. 

• Teamsmøte for sentrale tilittsvalgte. 

• Møte om geitedagene i Ørsta. 

 

26 – 22 Lokallaga, korleis er situasjonen ute i lokallaga. 

 
Alle bør ta en runde med «sine» lokallag til neste styremøte som er i august.  

 

27 – 22 Vedr. sak fra fylkesgjeterhundlag og -nemnder til 

NSG sentralt. 
 

Ingen i styret er orientert om saka før den kom fra NSG.  

Saka er ikke behandla i styret i MRSG. 

Informasjonsflyten mellom gjeterhundlaget og styret bør bli bedre. 

 

28 - 22  Retningslinjer på kva som skal gjelde når ein skal 

søke på aktive lokallagsmidlar. 

 
Det ble vedtatt retningslinjer i sak 17 – 20 og vi endrer ikke disse. 

 

29 – 22 Søknad frå Smøla Sau og Geit om støtte til 

arrangement. 
 

Smøla sau og geit får kr 3000 i støtte til arrangementet mot at de leverer et 

sluttregnskap.  

Vi vil samtidig signalisere at vi kommer til å støtte deltakeravgifta på 

Dyregoddagene.   

 

30 - 22  Plan for styremøte utover hausten. 



Neste styremøte blir fysisk møte i Molde den 17 eller 18 august. 

Teamsmøte i Oktober. 

Fysisk møte ca 6. desember i Molde. 

 

31 - 22    Andre saker ein vill ta opp. 

 
Forsøker å få til møte på Teams med lokallagslederne eventuelt for alle 

medlemmene. 

Tas opp på neste styremøte. 

Ønsker gjerne å stille opp på møte i lokallaga. 

Forslag om å utvide jaktperioden for jerv slik at en starter 15 august vil ha helt 

marginal effekt når det gjelder felling. Om det skal ha effekt burde det vært utvida 

ut over 15.februar. 

Det er områder som det ikke blir beitet i sommer på grunn av at Mattilsynet har 

frarådet å ha beitedyr der på grunn av store tap. Saken undersøkes litt nærmere. 

Tap på grunn av hund er også et betydelig utfordring ser det ut til og lager en sak 

på det til media. 

Registrering i skatteetaten for å få registrert rett bankkonto. 

Sponsorer – sponsoravtaler – viktig at kasserer får opplysninger slik at han kan 

sende faktura. 

Utestående krav er et betydelig beløp og det aller meste gjelder utleie av 

radiobjeller. Spørsmålet er om en skal gå til inkasso av slike  beløp.  

 

29.06.22. 

BW 

 
 


