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Rundskriv 2/2012 

 

 

Til lokallaga  

v/ leder 

 

 
Kopi pr. e-post til: Fylkeslaga v/ leder 

 Representantskapet, styret, ansatte  

 

 

Rundskriv juli 2012 
 

Dette rundskrivet inneholder i hovedsak oppdaterte medlemslister, men også noe viktig 

informasjon til lagsapparatet. Vi har denne gangen valgt å sende rundskrivet kun til leder i 

lokallagene og ber derfor om at aktuell informasjon blir distribuert videre i lokallaget.  

Medlemslister 

Medlemslista (pr. 11.07) som ligger ved er oppdatert med nye medlemmer og fratrukket de 

som aktivt er utmeldt hittil i år eller ikke har betalt etter én purring. 

Vi vil oppfordre lokallaget til å gå gjennom endringene i forhold til medlemslista som ble 

sendt ut med Rundskriv 1/2012 12. mars og ta et initiativ overfor de som ikke har betalt 

kontingent. Det er også viktig å sende melding til NSG sentralt angående medlemmer som av 

ulike årsaker skal meldes ut. Ta kontakt med sekretariatet i NSG dersom dere har spørsmål. 

Refusjon av kontingent 

Lokallagets andel av medlemskontingenten vil bli utbetalt i august. Kassereren i lokallaget 

vil da få tilsendt Refusjonsliste, som inneholder de som har betalt kontingent fram til 1. juli.  

Verv nye medlemmer! 

Pr. dato er det vervet 194 nye medlemmer til NSG i år. Dette er en bra økning i forhold til 

tilsvarende tidspunkt i fjor. Vi oppfordrer alle til å tenke på verving i hverdagen. Fra og med 

1. juli betaler nye medlemmer ½ pris. Ververen får en vervepremie pr. vervet medlem, og blir 

i tillegg med i trekningen av årets storververe.  

I år vil det også bli en premiering av det lokallaget som har fått størst medlemsøkning i løpet 

av året. 

Verveskjema kan skrives ut på www.nsg.no. Det går også an å melde inn nye medlemmer 

direkte via hjemmesida. Ta kontakt med sekretariatet i NSG dersom du har behov for ekstra 

nummer av Sau og Geit i vervesammenheng.  

Informasjonshefte om Norsk Sau og Geit 

Vi er nå i ferd med å utarbeide et nytt informasjonshefte. Dette kan brukes i forbindelse med 

representasjonsoppdrag og til verving. Vi beregner å ha dette heftet ferdig for utsending i 

løpet av august.  

 

 

 

 

 

 

           Ås, 11. juli 2012 

 

http://www.nsg.no/


Endring av organisasjonsform for lokallag som i dag er BA 

Viser til informasjon i Rundskriv 1/2012 vedr. dette. Det er nå sendt endringsmelding for 

NSG sentralt.  

Over ferien vil det bli sendt et informasjonsbrev til lokallagene med nærmere 

informasjon vedr. evt. omregistrering og i tillegg informasjon vedr. nyregistrering 

for lag som hittil ikke har vært registrert. 

Organisasjonsform for beitelag 

I tidligere rundskriv ble det også varslet at det var satt i gang et arbeid for å utforme forslag til 

standardvedtekter for beitelag som i dag er organisert med organisasjonsformen BA 

(begrenset ansvar). Det har blitt utarbeidet 3 forslag til standardvedtekter for beitelag.  I løpet 

av sommeren skal Brønnøysundregistrene ha en gjennomgang av de nye vedtektene som er 

utarbeidet, slik at vi får en forhåndsavklaring på at vedtektene holder seg innenfor lovverket. I 

tillegg til utarbeidelse av forslag til standardvedtekter skal vi få på plass en veiledning for 

hvordan beitelagene skal gå frem når de skal velge mellom ny organisasjonsform SA 

(samvirkeforetak) eller forening. Dette skal være på plass til 31.8.2012. Nye vedtekter og 

informasjonsskriv blir da å finne på våre hjemmesider. Det vil bli en lignende orientering som 

dette under organisasjonsnytt i Sau og Geit nr. 4 som blir sendt ut 31.8. Fylkesmannen vil 

også bli orientert.  

Kursvirksomhet i NSG 

Kursvirksomhet er viktig for NSG, både fordi kunnskap er viktig og fordi kurs er sosiale 

møteplasser. Sentralt arbeides det med initiering, utarbeiding og markedsføring av kurs. 

Gjennomføring av kurs er først og fremst en oppgave for lokallag, evt. fylkeslag. 

 

Gjeterhundkurs 

Det arrangeres mange gjeterhundkurs rundt om i landet. Noen gjeterhundlag/ -nemnder har 

egne hjemmesider eller ta kontakt med leder i gjeterhundnemnda/ laget i fylket. Oversikt over 

dette finner dere under gjeterhund på hjemmesidene til NSG; www.nsg.no 

 

Eierinseminasjonskurs for sau 

Kursplanen for årets planlagte kurs ligger på www.nsg.no. Vi minner om muligheten for å 

arrangere lokale kurs. Vi må da ha minst 5 deltakere fra 5 forskjellige bruk. Det er flott om 

lokallaget tar initiativ til å organisere et lokalt kurs. Er dette av interesse, kontakt Anne Grete 

Stabekk, tlf. 902 01 429 eller ags@nsg.no. Frist: 15. september. 

 

Kurs i saueklipping og ullhåndtering 2012 

Vi minner om at fristen for å søke om å arrangere kurs i saueklipping og ullhåndtering går ut  

1. august.                                                                                                                                           

Grundig informasjon og søknadsskjema ble sendt ut med Rundskriv 1/2012 som gikk ut 12. 

mars. 

 
Norsk Sau og Geit ønsker alle en fortsatt god sommer! 

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit 

                                                                                 
Lars Erik Wallin  

generalsekretær  

http://www.nsg.no/
mailto:ags@nsg.no

