
Møre og Romsdal Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

 

 

 
Styremøte 13.12.22 på Teams. 
 

Tilstede: Lars Olav Vanberg, Kristian Indreeide, Jon Kåre Løvoll, Jarle Hauge, Anlaug 

Rekaa, Stig Kvernberg og Bjørn Wæhre 

 

51 – 2022 Referatsaker. 
Lars Olav deltok på møte for sentrale tillitsvalgte i NSG. 

Jordbruksforhandlingene blir det ikkje sendt ut noe frå NSG, men vil ha innspill frå 

fylkeslaga. 
  

52 – 2022 Økonomisk gjennomgang (rapport) 
Budsjettet ser ut til å holde både på radiobjeller og lagets drift. 

Kontingent fra NSG er pr nå ikke utbetalt og det er ikke holdbart at hele kontigenten skal 

komme helt mot slutten av året. 

Salg av radiobjeller (Findmy) ser ut til å bli litt større enn det som var budsjettert. 

Møtegodtgjørelse kan bli noe større enn budsjettert. 

Gjeterhundnemda har fått en fast bevilgning på kr 20000.-, men må legge fram årsmelding og 

regnskap  

Totalt er regnskapet under kontroll. 

  

53 – 2022 Godtgjørelse til sekretær. 
Forslag vedtatt med kr 6000 i fast godtgjørelse + kr 1500 i godtgjørelse for «kontorhold» for 

øvrig møte og kjøregodtgjørelse likt tillitsvalgte. 

 

54 – 2022 Jordbruksavtalen. 
Sender det ut til lokallaga straks på nyåret med frist 25.januar. 

Endring av telledato er inspill som er gjort frå sentralt og har vel størst betydning for storfe og 

mjelkegeit.  

Viktig å tenke ordninger som ikkje blir produksjonsdrivende. 

Skille på utegangersau og tradisjonell sauhold er det kanskje nødvendig å gjøre for at det skal 

bli rettferdig fordeling. 

 

55 – 2022 Råd og utvalg i NSG  
Dette ble utsatt i NSG og blir vedtatt denne uka og vi har gjort noen innspill så får se hvordan 

det blir for er litt uro i noen råd. 

 

56 – 2022 Lokallaga korleis ligger den an med dei. 
Det er pr nå 6 lokallag som ikkje har sendt årsmelding og rekneskap til NSG. 

Tar kontakt med de største i alle fall for å få de til å sende årsmelding og reknskap. 

 

57 – 2022 Forslag på folk til sentralstyret med vara folk. 
Geiterepresentant i styret er det viktig å få finn enten det blir fra MR eller andre fylke. 

 



58 – 2022 Årsmøte feb 2023, tema vi skal ha. 
Årsmøte er bestilt i Molde den 25 – 26 februar. 

Vi reserverer 30 rom. 

Viser ellers til styremøte 26.10. om aktuelle tema. 

 

59 – 2022 Andre saker som ein vil ta opp. 
Landbruk vest skal ha et rådgivingsopplegg med beste praksis og de tenker de kan ha to 

grupper i Møre og Romsdal. Sendes til lokallaga som kan vurdere om det er mulig å få til 

gruppe i laget eller i samarbeid med nabolag. 

Neste styremøte 10.januar på Teams og fysisk møte i Molde den 1.februar. 

 

13.12.22 

BW 

 


