
Møre og Romsdal Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

 

 
Styremøte på Teams 30.08.22. 
Tilstede: Lars Olav Vanberg, Jarle Hauge, Kristian Indreeide, Stig Kvernberg, Anlaug Rekaa, 

Nina Torvik, Bjørn Wæhre og Atle Moen var med under sak 36. 

 

32 - 22      Ref.saker 
Har vært i kontakt med Sunndal sau og geit angående laushundproblemer. 

Feil i lister på betalt/ikke betalt kontingent – dette skal være i orden nå. 

 

33 - 22      Møter vi har vært på. 
Geitedagene i Ørsta og der var Lars Olav og Jon kåre, men påmeldingene var litt i 

underkant av forventa. 

 

34 - 22      Status lokallaga 
Sunndal – mener radiobjellesystemet ikke fungerer tilfredsstillende. 

Medlemmer av styret i fylkeslaget bør være til stede på årsmøtet i lokallaga. 

Kursing rundt dyrevelferdsprogrammet når det kommer. 

Veterinærdekningen begynner å bli utfordrende i noen områder. 

Manglende betalt kontingent kan skyldes at betalingsblankett forsvinner når den 

ligger som vedlegg til bladet. 

Tingvoll har lav aktivitet og er viktig at alle leverer årsrapport for ellers vil ikke 

hverken fylkeslag eller lokallag få kontingentandel fra NSG. 

Noen lokallag har lav aktivitet så litt lokallagsstruktur kunne nok vært aktuelt i 

noen områder. 

Smøla har stor aktivitet og prøver å vise fram saueholdet overfor andre. 

 

35 - 22      Dyregod-dagene. 
Sau og geit har stand på dyregoddagene og vi har fordelt litt vakter der. 

Vi støtter Gjemnes sau og geit med kr 5000 for å dekke kostnader til deltakelse i 

dyregoddagane. 

 

36 - 22      Avlsutvalget for sau v/ Atle Moen 
Kåringsplan gjennomgått og det er litt utfordringer med at mange vil ha samme 

dato.  

Det blir felles innkreving av kåringsavgift gjennom NSG. Vi ønsker likevel at 

arrangør gjør opp med dommaren etc og får kåringsavgifta utbetalt fra fylkeslaget. 

Det er importert Blacknose til tre besetningar i MR frå Sverige. 

 

37 - 22      Jordbruksforhandlingene 2023. 
Viktig at en tenker litt på hvor skoen trykker og hva en kan foreslå til neste års 

avtale. Bør jobbe opp mot faglaga for å få gjennomslag for våre synspunkter. Få 

til møte med faglaga i løpet av november, kanskje 17.november. 

 

38 - 22      Andre saker 
Vi tar et tillitsvalgtmøte på Teams som mest trolig blir den 19.oktober. Viktig med et tema 

som fenger for at vi skal få deltakelse.  



Rovvilt – rovvilterstatninger – dokumentasjon er aktuelt tema.  

Info rundt min side og rapportering for at det kan refunderes kontingent. 

Utestående fra utleie av radiobjeller er det sendt inkassovarsel på nå. Usikkert om det er 

hensiktsmessig å sende inkasso på gamle krav, men bjellene bør umiddelbart settes ut av 

funksjon om det er mulig. Bjellene burde vært levert tilbake. 

 

Neste styremøte 26.10 og blir et fysisk møte i Molde. 

 

30.08.22 

BW 

 


