
Styremøte på Høyland den 29. mai 2012 

 

Tilstede: Alf Torstein, Kjell Helland, Bjarne Østerhus, Asbjørn, Magne Jakop, Torill, Berge 

Kjell, Siri. 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

02/12 Godkjenning av referat fra sist møte. Godkjent. 

 

18/12 Møte med mattilsynet. 

- Magne Jakop. Mulig å ta livet av dyr som de skal ta prøve av. Dette koster      

- Penger. 

- Torill. Reglene som gjelder for Kåring/utstilling er lik for alle. Mattilsynet må  

- Være konsikvente. 

- Fast person som er kontaktperson Gjeterhund. Kjell Helland. 

- Berge. Kåring, toksoplasmose vaksine, Sør og nord av bokna fjorden.  

- Torill. Kan vi få beskjed om plasser med fotråte. Sau og geit har kontaktperson. 

- Kan Mattilsynet gi beskjed om dette? 

-  

13/12 Fjelldagene.  

- Leif, Magne Jakop og Asbjørn har tatt turen til Gaustablikk. Kjempe bra. Har 120  

- plasser. Blir sett inn annonse  i BV neste nr. Magne Jakop og Leif har påmelding. 

-  

19/12 Ledermøte.  

- Torill tar påmelding. Grand Hotell Egersund. 12-13 okt 2012. Styremøte kvelden -              

før. 

-  Forslag til innlegg. – Tor Blickfelt, hvordan ser avlsutvalget for seg framtida.  

-  Mange ledige heier rundt om i landet.  

- Rovdyr.Han som fortalte  om ørn. Magne Jakop og Asbjørn. Ørn dreper. 

-  – Torill , prosjekt om kobber og kobolt på Høyland. Kan det legges fram i på  

-  ledermøte. 

-  E-vitamin forsøket? 

-              Komite. 

              -Alf Torstein, Torill og Asbjørn har ansvar for Ledermøte.  



 

21/12 Rovdyr. 

- Søkt om 100 000,-, Fått 50 000,- til skadefellingslag. 

-  Magne Jakop informerer. Har felling på Jerv, men har ikke fått tatt han. 

-  Samarbeid mellom  Rogaland bondelag, småbrukerlaget, RSG og  

- Skadefellingslaget. 

-  

22/12 Apotek avtalen. 

- Ligger inne på alle apotek 1 i hele Rogaland. 

-  Ligger ute på nett sidene til RSG. 

-  Må behandles kvart år.   

  

       

20/12 Årsmøte går ikke i Sauda. Hotellet sliter. 

- Finne ny plass til Årsmøte. 

- Berge vil jobbe videre med dette. Haugesund og Sola er et greit. Karmøy? 

- Komite: Berge og Bjarne. Årsmøte i Februar. Husk vinterferien.  15-16 feb. 

27/12. Oppdatert listene for lokal lagene.  

- Nsg skal sende ut lister. 

- - Liste for Beitelag og Sankelag i Rogaland. 

- Vi må ta dette opp med Nsg sentralt. Lister. 

- Legge ut en link på medl sidene på skjema til lokallagene.  

- Siri sender adresse listene til RSG., Alf Torstein. 

28/12. Kurs Unge bønder. 

- Alf Torstein har ansvaret. Asbjørn er med. Siri. 

- Njål Skår i Sr-bank, vil dele ut penger. Her må vi søke. Hadde lyst å gi det til Unge 

bønder. 

- Forslag på Birkeland, han har hatt et bra opplegget før. 

29/12. 

- Finnøy spør om 10 000 kr for å lage et bok.  Dei er 60 år. RSG gir Finnøy 10 000,- Vi 

får noen eks. Bok om sau og geit, veraring. 

- Alf Torstein fører over pengene, og ønsker de lykke til. 



30/12 Geitedagene. 

- Hallvard veen har søkt om 6000,- til underholdning ved festmiddagen. Innvilget. 

31/12Årsmøte i studieforbundet, næring og samfunn. 

- Berge Kjell reiser på dette.  

- Bygdefolket studieforbund ble nedlagt. 

- Prøver å få det i gang igjen. 

- RSG melde seg ut. Lagt ned. (BSF) 

- Torill er reserve som utsending. 

- Berge Kjell har forslaget til lover og regler. 

- Skal RSG ha en representant med. Kan gå gjennom Bondelaget. Kjell Helland har 

lyst. 

Rovdyr. 

21/12 Sende ut til alle lokal lag hvor mye som hver enkelt lokal lag får i støtte av 

kommunen. Hvor mye de betaler vært  lokal lag ut i skuddpremie? Alf Torstein sender ut 

skjema om støtte til skuddpremie. 

 

Eventuelt. 

- Kjell Helland. Vil ha flere kurs. Liste over lokal lagsledere. 

- Få ei liste over lokal lagslederne. Bruk av hund i daglige arb. 

- Prøve å få til en film. 

- Kjell Helland burde fortelle om gjeterhund på ledermøte og lokale årsmøter. 

Oppfordre alle lokal lag til å få en gjeterhundkontakt. 

- Bilder av Rogalands beste vær, på nettet til RSG. 

 

-  

 

  

-  

-  

 

 


