
Styremøte i Møre og Romsdal Sau og Geit 
Dato 24/02/2012 kl 17.00 

 

Sted Hotel Alexandra Molde 

Tilstede: Inger Johanne Tafjord, Solfrid Holm, Olav Sørstrand, Arnfinn Lien, Synnøve 

Kjellstad, Åshild Melkeraaen og John Folde Engdal  

 

Sak 28 Gjennomgang av årsmeldinga, Inger Johanne les denne i årsmøtet. 

 

Sak 29 Gjennomgang arbeidsplan 2012 

1. Fokus på lag som ligg nede –Kontakte lag som ikkje leverer årsmelding for 2011.  

2. Tillitsmannsmøte/medlemsmøte/fagmøte. Aktuelle tema: Grovfòr/kraftfor til småfe. 

Fagtema om vaksinering/medisinering av småfe. Fagkompetanse Geit. Kanskje køyre 

paralelle seksjonar, ein for sau og ein for geit. Aktuelle samarbeidspartnera: 

Felleskjøpet, Norgesfòr og Landbruk Nordvest. Nortura og Tine. Aktuelle 

foredragshaldara: Yngve Rekdal, Anders Bryn og Oddbjørn Kval Engstad. Tid/sted: 

Første helga i november (som vanleg). 

3. Avholde 4 styremøter i kalenderåret. 

4. Delta på representantskapsmøter. 

5. Delta på aktuelle møter vedrørende rovvilt 

6. Behandle innspel og høyringsutkast som kjem til laget. 

 

Sak 30 Høyring endring i rovviltforskrifta. Høyringsfrist 9.mars. 

Utrekning antall bjørn er endra - redusere antall ynglinger på bjørn fra 15 til 13 – forslag om 

at region 8 altså Finnmark får reduksjonen (har 6 ynglinger i dag). 

Kontakte dei andre fylkeslaga i region 6 og samarbeide om ein felles uttale med dei (Sør og 

Nord Trøndelag) 

 

Sak 31 Orientering om ekstraordinært uttak på jerv i region 6. 

Styret tek dette til etterretning. 

 

Sak 32 Gjennomgang av innspel til jordbruksforhandlingane. Styret støtter opp om forslaga 

som er komne inn og legg disse fram for årsmøtet søndag. 

 

Sak 33 Gjennomgang rekneskap og budsjett.  

Rekneskap: Orientering vedrørende sekretærgodtgj. – utbetaling av godtgjerdsle til tidlegare 

sekretær for 2010. 

Budsjett: endring i inntekt per medlem frå NSG. Vi får kr 50 meir per medlem i 2012. 

Sponsorinntekter 2012 – har mange annonsørar til nettsida, skal jobbe for å få på plass dei 

som har sagt ja no i første omgang. NB faste annonse priser er utarbeidd frå NSG. 

 

Sak 34 Planlegging av gjennomføringa av årsmøtet. 

Lage til årsmøtesalen. Nye lappar lokallagsnavn. Nye nr lappar til årsmøteutsendingane, 

Lappar for skriftlege val. Nummerert liste over årsmøteutsendingane/røysteføre. 

 

Neste styremøte søndag 26.02.2012 etter årsmøtet er slutt ca kl 14.30  

Møtet slutt rett før midnatt (pause ca 1 1/2t) 


