
Styremøte i Rogaland Sau og Geit 21.03.12 på Forus kl 10.00 

 

Sak 1/12 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Neste innkalling blir sendt ut som et dokument på mail. 

Referat skal ut til styre. Vara til styret, gjeterhundnemda (Kjell Helland),Jon Arvid Vassbø (geite rep) 

Per Johan Lyse (leder i avlsutvalget Rogaland). 

 

Sak 2/12 Godkjenning av referat fra styremøte 08.03.12 

Godkjent! 

 

Sak 3/12 Arbeidsplan/ sjå vedlegg. 

Rep fra hvert område tar kontakt med lokallag som ikke møter på ledermøte og Årsmøte. 

Tar dette opp igjen på neste styremøte. 

Hvor skal ledermøte arg. 2012?  

Sør sin tur til å arg. Utfordrer Dalane Sau og Geit til å arg ledermøte/Havsø! 

Ønske fra medlemmer at Fjelldagene skal være 1 uke i aug. 

 

Sak 4/12 Apotekavtalen 

Apotek 1 har laget et tilbud for heile Rogaland. Samarbeidsavtale med RSG. 

Dei som ikke har Apotek 1 står fritt til å forhandle med lokale apotek. 

Torill har ansvar for å ha kontakt med Jofrid Risa på Apotek 1 på Bryne. 

 

Sak 5/12 Sykdomskontakt i styret. 

Asbjørn Haga er RSG sin sykdomskontakt. Dialog med mattilsynet. 

Ønsker dialog med mattilsynet og Prosjektet Friskere Føtter om nye sykdoms utbrudd. 

Sak 6/12 Heimesidene. 

Må ha et godkjent referat. Godkjente referat skal sendes til Alf Torstein og legges ut på heimesidene. 

Send inn det du vil ha på heimesidene til Alf Torstein. Viktig å legge ut styremøter, ledermøte og 

Årsmøte. 



Hvilke kommuner betaler skuddpremie på rev? 

Sende ut nye søknads skjema på skuddpremie på rev. Nytt spørsmål på skjema: Får dere støtte av 

kommune? I tilfelle hvor mye? 

Sak 8/12 Møte med mattilsynet – når, hvem tar kontakt. 

Asbjørn tar kontakt med mattilsynet. Finne en dag i Mai.(forslag 15 – 29 mai). 

Ting som vi må ta opp: - Merker. 

                                          -Vakt telefonen. 

                                          - Mædi-kontroll blir kontroll av andre ting(brannalarm osv.) 

                                          - Dialog med mattilsynet om utbrudd av sykdommer. 

                                          -Hvilke regler har dei i andre land? Har vi strengere regler? 

                                            Magne Jakop tar dette opp med os og moen. 

Sak 9/12 Ledermøte – Egersund(Dalene Sau og geit)  

                                           12 – 13 oktober. 

                                           Styremøte 11 oktober i Egersund. 

Sak 10/12 Årsmøte 2013 – hvor skal dette være, bestille hotell. 

                                           Forslag: på Sauda/sauda sau og geit. 

Sak 11/12 Rovviltnemd.  

Rogaland trenger penger til skadefellingslag og kontaktutvalg. Bjarne gir tilbakemelding på hvor mye 

det koster å sette i gang et skadefellingslag. Har hatt kontakt med Arve Aarhus fra Utmarksavdeliga 

Vestskog/sogn og Fjordane Skogeigarlag. 

Til arbeidet reknar en at det går med 5 dagsverk dvs 37,5 timer a timepris kr 590,- eks mva. Totalt 

22 125,- eks mva og evt reisekostnadar. 

 

Eventuelt. 

Må få tak i lokal laga sine mail adresser. Nye ledere. Karluf Håkull har dette. 

Etterlyser ref i fra avlsutvalget sine møter, til veraringene/lokallag. Alf Torstein tar dette opp på neste 

møte i avlsutvalget på neste møte. 

Fjelldagene : Asbjørn Haga og Magne Jakop Bjorheim er med Leif Matningsdal. 

  


