
Møre og Romsdal Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   
  Telefax:   
  E-post:  

 
 

Søndag 26.februar 2023 Kl 09.30. - Årsmøte 
 
Møteleder Arnar Lyche. 
 
1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 

Spørsmål om innlegging av referat på min side. 

Innkalling og sakliste enst godkjent med kommentar. 

2. Velge 2 representanter sammen med møteleder til å underskrive protokollen. 
 

Mats Ranes og Åse Rørstad Saure enst valgt. 

3. Årsmelding MRSG. 

Årsmelding gjennomgått av Lars Olav Vanberg.  

Kommentert at navnet på Andrea Kjelstad er feilskrevet i årsmeldinga. 

Årsmelding enst godkjent. 

Atle Moen gikk gjennom årsmelding for avlsutvalget. 

Synnøve Kjellstad kommenterte at informasjon er viktig at går rette vegen og at det 
kommer fram til tillitsvalgte i ringene. 

GS-prøver kommer litt sent slik at de ikke er klare til kåring. 

Lars Olav gikk gjennom rapport om geiteholdet. 

Ragnhild Tokle gikk gjennom rapport om radiobjeller. 

Kristian Indreeide gikk gjennom rapport om beitebruk og rovvilt. 

Spørsmål om hvor mye som er erstatta i forhold til søkt om erstatning. 

Årsmeldingene tatt til orientering. 

Irene Røe Vaagan gikk gjennom årsmelding for gjeterhundlaget. 

Atle Arnesen kommentert at organisasjonsarbeidet i NSG mot gjeterhund. Leiars tanker 
om ukultur i gjeterhundmiljøet og gikk spesielt inn på MNGL og den splittelsen som har 
foregått der. 

Styret i MRSG må hjelpe til å få på plass et lovlig valgt styre i MNGL. 

Irene Røe Vaagan kommenterte. 



Lars Olav kommenterte litt fra styret. 

Forslag fra Surnadal og Sunndal sau og geit om at det innkalles til ekstraordinært årsmøte 
i MNGL. 

Surnadal og Sunndal trakk sitt forslag. 

Gjelsten mente at saken burde håndteres av MRGL i samarbeid med MRSG. 

Referert mail fra MNGL der de har forslag om hvordan saken kan løses. 

Forslag fra Tore Gjelsten. 

Årsmeldinga til MRGL godkjennes unntatt siste avsnitt som avdekker ukultur og problem 
som kom fram muntlig i møtet. 

Årsmøtet ber MRSG sitt styre ta tak i konflikten som kom fram i møtet med MNGL. 

Forslag om å godkjenne årsmeldinga slik den foreligger fikk 6 stemmer. 

Forslag fra Gjelsten vedtatt med 17 stemmer. 

4. Regnskap og revisormelding. (Styremedlem har ikke stemmerett i sak 3 og 4). 
 

Regnskapet gjennomgått av Jarle Hauge. 

Spørsmål om avlsfond. 

Regnskapet enst godkjent 

5. Arbeidsplan/ strategi for neste år.   

Arbeidsplan for 2023 lagt fram. 

Ingen kommentarer og godkjent. 

6. Innkomne saker fra lokallag. 

Ingen saker. 

7. Budsjett for 2023.  

Budsjett referert av Jarle Hauge. 

Budsjettet vedtatt med de korrigeringer som er foreslått til godtgjørelse. 
 
Valg 

8. Velge leder for 1 år om gangen. 

Lars Olav Vanberg 23 stemmer og 6 blanke. 



Roger Bakk 13 stemmer 

Anlaug Rekaa 16 stemmer valgt 

Kristian Indreeide 25 stemmer valgt 

 
Varamedlem i nummerorden: 

1. Jarle Hauge 
2. Nina Torvik 
3. Johan Bernt Øvrebust  

Nestleder: John Kåre Løvoll. 

9. Innstilling fra valgkommiteen Fastsette ev. honorar og dekking av 
reise/telefonutgifter.  

Godtgjørelse til tillitsvalgte: 
Valgkomiteen foreslår følgende satser som godtgjørelse til tillitsvalgte: 
Til leder: kr 19 000 (øker med 1000kr). 
Øvrige styremedlemmer: Som tidligere: 3000kr 
Møtegodtgjørelse:  
1800kr for møte over 6 timer. (Øker 100kr) 
1200kr for møte 2 - 6 timer (Gjelder også telefon/nettmøte) (Øker 100kr) 
500kr for telefon/nettmøte under 2 timer. (uendret) 

 

Forslaget vedtatt. 

10. Velge utsendinger med varautsending til NSG sitt årsmøte. 

Leder, Nestleder og Kristian Indreeide. 
Vara: 
1. Stig Even Kvernberg 
2. Nina Torvik 
3. Roger Bakk 
 

11. Velge møteleiar for neste årsmøte og vara. 

Arnar Lyche med Øystein Solli som vara. 

Enst valgt. 

12. Velge valgnemd med vara for neste årsmøte. 
Roger Bakk leder 1 år 
Elin Nisjaløkk, 2 år 
Knut Jørgen Oseberg, 3 år 
 
Varamedlem: Ingunn Tørset. 



 
 

13. Velge to revisorer. 

Per Steinsvik og Knut Sverre Dahl 

 

 

 
 


