
Møre og Romsdal Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

  
Styremøte på Teams 25.03.21 
Tilstede: Ronald Slemmen, Kristian Indreeide, Anlaug Rekaa, Mats Ranes, Jon 

Kåre Løvoll, Ragnhild Tokle og Bjørn Wæhre. 

 

9 – 2021 Radiobjeller datoer for innlevering av bjeller. 

Defekte enheter, pluss gamle enheter fra et beitelag som ikke skal leie lengre, blir 

sendt inn på ei panteordning. Vi får nye 4.generasjons-bjeller for kr. 579,- for 

disse. Det vil si at vi har mulighet til å kjøpe noen flere enheter enn vi hadde i 

utgangspunktet for tilskuddene. 

Avtalen sier at bjeller skal sendes inn innen 1.desember dersom de ikke skal leies videre. 

Dersom de sendes inn etter 1.desember må en betale leie for neste år.  

Frist for å bestille bjeller er 1.februar dersom de skal nye eller flere bjeller enn de har hatt – 

endres i avtalen. 

Viktig at de fleste bjeller som finnes blir brukt og utleid. 

Ragnhild Tokle forlot møtet etter denne saken. 

10 – 2021 Få på plass kasserer og overføre jobben. 

Jon Kåre tar kontakt med Jon Folde Engdal og får dette overført til Jarle Hauge. 

11 – 2021 Annonser - ta en ny runde. 

Vi tar en runde med de vi hadde kontakt i fjor og må nå sørge for at de får regning når de har 

sagt ja til annonse. Annonser kan være både på facebook og nettsida. På facebook kan det de 

vi får avtale med legge inn en annonse pr mnd.  

Pakker er vedtatt tidligere og er annonser både på nettsida og facebook. 

Pakken på 25000 får en ny annonse pr uke på facebook i tillegg. 

Pakken på 15000 får 30 nye annonser pr år. 

Pakke på 5000 får 20 nye annonser pr år. 

Pakke på 2500 får 10 nye annonser pr år. 

12 – 2021 Arbeidsplan. 

Vi tenker litt på å få til inntil tre fagdager for å samle litt folk i og med at det ikke ble årsmøte 

fysisk dette året. Alle tenker litt på aktuelle tema og tar det opp på neste møte.  

13 – 2021 Eventuelt. 

NM i gjeterhund skal arrangeres den 10 oktober. 



Avtale om medisiner med rabatt sendes lokallaga slik at de kan sendes medlemmene.  

Neste styremøte 15.06.21 

  


