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Til lokallagene, NSG, styremedlemmene, 1.vara medlem og leder i avlsutvalget  

(referatet blir også lagt ut på http://www.nsg.no/vest-agder) 

 

Referat styremøte 29.09.11 

 

Møtet startet kl. 19.04 

 

Oppmøte: Sven, Osmund, Britt, Martijn, Odd 

Forfall: Albert 

 

26/11  Ingen merknader. 

27/11 Vi søkte og fikk skadefellingstillatelse på bjørn. Lisensjakt på bjørn til en gang 

i slutten av oktober. Lisensjakt på 2 stk. jerv i Region 1 fra 10. september 2011 

til 15. februar 2012. Naturligvis: trenger litt mer info, mer ting til å dele ut. 

Plassen var mye bedre. Det var en positiv erfaring igjen i år. 

28/11 Sven forteller litt om framgangen i prosjektet. Prosjektbeskrivelsen er sendt til 

alle kommuner i Vest-Agder. Vi håper at vi kan komme i gang fra 1. januar 

2012 (bl.a. ansette Ove Myklebust som prosjektleder). Prosjektbeskrivelsen 

skal legges ut på hjemmesiden. Fylkesstyret håper at lokallagene vil oppfordre 

kommunene sine til å støtte prosjektet. 

29/11  Resultatene blir lagt ut på hjemmesiden (i skrivende stund er alt lagt ut). 

30/11 Forslag til dato: 5. desember kl. 19.00. Sven tar det opp med Ole Steffen 

Gusdal om dato kan endres. Tema: saueprosjektet. Ellers oppsummering 

beitesesongen 2011 og sosialt samvær.  Kanskje litt om epostadresser og 

hjemmesider til lokallagene. 

31/11 Sven og Martijn reiser til representantskapsmøte på Gardermoen 19. og 20. 

oktober.  

32/11 - Sven melder om et møte 18. oktober kl. 19.00 på landbruksskolen i Lyngdal 

om snylterbehandling og litt presentasjon om beiteprosjektet. Enkel servering. 

- Martijn tar opp punktet med annonsering. Alle bør prøve å interessere 

bedrifter for å annonsere på hjemmesiden vår. Prisen er 1000,- for en annonse 

med link videre på hovedsiden av http://www.nsg.no/vest-agder . 

- En person har spurt om å kunne profilere sin Facebook-side om sying av 

saueskinn på hjemmesiden til fylkeslaget. Fylkeslaget ser positiv på dette og 

adressen til Facebook-siden skal publiseres på hjemmesiden. 

  - Forslag til nytt styremøte: 8. november kl. 19.00. 

 

Møtet sluttet kl. 20.30. 
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