Sør-Trøndelag Sau og Geit

Styremøte 19.09.11 på Nortura, Malvik.
Tilstede: Kjell Fremstad, Kjell Erik Berntsen, Eivind Myklebust, Ola Krokan og Bjørn
Wæhre.
Forfall: Unni Anshus og Rune Kurås.

27 – 2011

Referatsaker.

28 – 2011

Godkjenning av styrereferat.

 Møte om mulig beitenekt med fylkesmann og mattilsynet.
Her er det fortsatt mange uklarheter, men mattilsynet skiller ikke på tapsårsak.
 MD sin tolkning av rovdyrforliket.
Tolkningen kan se ut til at den ikke er helt i samsvar med stortingsvedtaket. Søknad
om økning av fellingskvoten på bjørn vart avslått.
 Rogaland sau og geit på tur til Rørosområdet.
 NM-gjeterhund, Klæbu. Kjell Erik vil være til stades på arrangementet.
 BSF-Midtnorge, Kjell Fremstad deltok på årsmøtet er nå første varamedlem i det som
er blitt BSF region nord.
 Hjemmesida er så vidt kommet opp å gå, men har et stykke fram enda.
 Avlsutvalget hadde møte i slutten av august og planla kåringene.
 Beitesesongen 2011 har stort sett vært relativt rolig etter det vi kan se. Det er gitt noen
fellingstillatelser, men ingen har ført til felling. Ellers så har det nok ikke vært de
beste beiteforholda for kvaliteten på beitet har nok variert mye innen fylket.

Referat enstemmig godkjent.

29 – 2011

Høring strategiplan NSG.

Rekrutering er en stor utfordring og bør være et mål i strategiplanen. Økonomi og miljø er
vesentlige faktorer når det gjelder rekrutering.

30 – 2011

Forskrift om jakt, felling og fangst.

Gjennomgås og vi følger også samtidig med hva andre organisasjoner gjør. Nåløyet for å få
godkjent hund eller bli godkjent jeger blir trangere.

31 – 2011

Tilltismannsmøtet.

Holdes 11.oktober og vi har følgende program:
 NSG tre nivåer og en organsisasjon.
 Med pressen som samarbeidpartner – slik får du spalteplass.
 Kort orientering fra lokallaga.
 Kort orientering fra fylkeslaget.
 Gjensidig meningsutveksling.

32 – 2011 Rovdyrfri – Fosenhalvøy.

Postadresse:
Nortura, Trondheim
7484 Trondheim

Kontor:

Telefon:
Telefax: 73898349
E-post:

Bankgiro:
86011297198

Det er uttalt at Fosenhalvøya skal være rovdyrfri når det gjelder de store rovdyra. Kongeørn
bør også være med i en slik sak. Vi må få med oss NT i en slik sak samt finne ut hvordan
framdrifta er i saken.

33 – 2011 Representantskapet 19 – 20 oktober.
Beiteseminar i februar i Oppdal.
NSG sin rolle i store arrangement som Agrisjå.
Dette er saker vi kommer til å lufte i forbindelse med møtet.

34 – 2011 Budsjett – regnskapsgjennomgang.
Ser ut til at regnskapet kommer ut i et lite pluss eller tilnærmet balanse.
Neste styremøte 17.11.
Malvik 07.11,11
BW

