
Møre og Romsdal Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   

  Telefax:   

  E-post:  

Styremøte MRSG på teams 15.06.21   

Tilstede: Ronald Slemmen, Kristian Indreeide, Anlaug Rekaa, Mats Ranes, Jon 

Kåre Løvoll, Jarle Hauge og Agnete Lien Aunsmo 

Sak 14/21    Kasserer 
Jarle Hauge tar over som kasserer. Har ikke fått tilgang på bilag eller konto ennå. 

Ønsker å bruke lokal bank, ser på det.  

Kristian har bilagsperm fra 2020. Anlaug får tak i bilagsperm fra 2021. Når disse er overlevert 

kasserer må han få disponeringsfullmakt til bankkontoer. 

Kasserer deltar på styremøter framover for å få bedre innsikt. 

Ragnhild Tokle står for fakturering i forbindelse med radiobjellelaget. Samarbeider med 

kasserer.  

Regnskapsrapportering - tar en gjennomgang tidlig høst. 

Sekretær lager oversikt over deltagelse og møteform på styremøter. 

 

Sak 15/21    Annonser 
OS id går for den minste sponsorpakken ( 2500 kr ), dette følges opp og faktureres i år. 

Tine sponser sentralt. Fylkeslag kan søke om tilskudd hos NSG sentralt ved feks planlagt 

geitedag. 

Ellers ingen konkrete sponsoravtaler på plass. Avventer purring til kasserer, bank og 

hjemmeside er på plass. Satser på sponsoravtaler gjeldende fra 01.01.22. 

 

 

Sak 16/21   Arbeidsplan 
Satser på fagdag/utedag 21. og 22. august.  

Nordmøre/Romsdal en dag og Sunnmøre en dag. Styremedlemmene deler ansvaret seg 

imellom og planlegger videre på messengergruppa. 

Aktuele tema; 

• Drone m/fjelltur. Anlaug sjekker ut med Telespor. 

• Beitekvalitet i utmark. Ronald sjekker med NIBIO. 

• Sjukdom i utmark. Høre med Animalia eller lokale veterinærer 

 

Sak 17/21    Rovdyr 
Ingen hendelser meldt inn så langt. 

Viktig å reagere rakt ved hendelser.  Ta kontakt med Per Fossheim NSG  sentralt ved 

spørsmål. 

 

Sak18/21     Dyrevelferd 
Stort fokusområde sentralt, må også være det regionalt. 

Må tenke over og ta tak i problemområder i saue- og geiteproduksjon, være i forkant. 

Taes opp på neste styremøte. 

 



 

Sak19/21    Eventuelt 
Jon Kåre har deltatt på 3 heildagsmøter på Teams, i arbeid med ny Fylkesstrategi for landbruk 

i Møre og Romsdal. 

 

MRSG har fått tilsendt følgende høringer; 

• Tingvoll kommune- høyring etablering Aspa naturreservat 

• Vestnes kommune- verneframlegg for oppretting av Knausnakken naturreservat 

• Fjord kommune- høyring av forslag til skogvern, Syltefjellet naturreservat 

I forslaga til verneforskrift for alle områda står det følgjande: «Bruk av området slik det 

nyttast i dag med allmenn ferdsel, beiting og jakt etter viltlova vil kunne halde fram i eit 

verneområde» 

Møre og Romsdal Sau og Geit har difor ingen innvendingar mot framlegga.  

 

Det blir Fylkesledermøter i juni og august samt Representantskapsmøte i oktober der det må 

stille noen fra styret  

 

Det ble bestemt at referat fra styremøter også skal sendes til lokallagslederne. 

 

 

 

Neste styremøte; 17.08.21 kl 20 på Teams 

 

 
ref ; Agnete Lien Aunsmo 

  


