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Referat styremøte 28. august 2012 
Telefonmøte kl. 10.00 – 12.30 

 

Sakliste: 

• 25/12: Referatsaker 

o Vårens dialogmøter 

o Introduksjonsmøte for nye fylkesledere på Ås 

o Telefonrunder lokallag 

 

• 26/12: Årsmøte/Fagseminar  

Forslag om å spørre Thor Blichfeldt angående avlsbiten 

 

• 27/12: NM-Gjeterhund i Alvdal 

Vi stiller med stand med informasjonsmateriell og verveskjemaer. NSG lager nå nye brosjyrer 

som vil være ferdige til NM. Evt. kan vi ha noen artikler fra medlemsbutikken til salgs. Disse 

kan vi få til innkjøpspris fra NSG og selge med fortjeneste. Det hadde vært fint om vi kunne 

hatt et fysisk styremøte i løpet av helgen. Forslag til hvordan vi legger opp dette må vi ha 

klart for å melde tilbake til Gjeterhundnemnda.  

Martin er på ferie. Styremøte er aktuelt å avholde på fredag 12/10 eller lørdag 13/10 

Toril kontakter leder i Alvdal Sau og Geit angående hjelp på stand. 

 

• 28/12: Brev fra Vidar Westgård, Tynset (vedlegg)  

Vi er avhengig av at frivillige har tid og lyst til å stille på lisensjakt. Det er viktig at vi viser at vi 

er takknemlige for at de bruker av fritiden sin til å hjelpe oss. HSG har dårlig økonomi. Er 

dette en sak for lokallaga? Hvordan skal vi foreslå at lokallaga håndterer dette? Skal det være 

diplom og blomster eller skuddpremie? Eller er dette ikke noe vi skal bry oss med? 

 

Oppfordre lokallaga til å takke/støtte jegere 

Ta opp i brev til lokallaga 

Det var forslag om å utforme diplom. Hege undersøker om NSG sin diplom kan brukes. 

Folldal SG har “skuddpremie”. 

Kriterier for eventuell diplom behandles i neste styremøte.   

 

• 29/12: Skottlandstur juni 2013.  

Øystein Sørby redegjorde for arbeidsgruppas arbeid så langt. Han jobber videre med saken 

og presenterer program og pris som publiseres i medlemsskriv 

 

• 30/12: Økonomi/Sponsorer 

Hvor langt er dette arbeidet kommet? Dette haster. 

Martin: Har vært i kontakt med FK og TINE 

Sekretær jobber videre med saken. 
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• 31/12: Medlemsskriv august/september 

o Årsmøte 2013 

o NM Gjeterhund 12.-14. oktober 

o Organisering av beitelaga 

o Seminaret «Er norsk ull bare tull» 

o Info fra Væreringen 

o Kjøp av kåra værlam med liste over ledere i avdelingene 

o Oppfordre lokallag om å påskjønne lokale rovdyrjegere 

 

• 32/12: Møte med FM etter sesongen.  

På dialogmøtet på Løten ble det fra HBS antydet at det ble gitt ulik informasjon til de ulike 

faglaga når vi etter sesongen hadde møter hver for oss. Vi bør ta stilling til om vi fortsatt skal 

ha dette møtet for oss selv eller om vi skal samarbeide med HBS og HB. Saken utsettes til 

neste styremøte. 

 

• 33/12: Eventuelt 

Observatør i rovviltnemnda i Hedmark Bondelag: Øystein Knutsen valgt 

Ola D. Gløtvold fremmet forslag om at Rendalen SG ved Karstein Bergset kontaktes av leder 

mhp å klage på innstramming av lisensjakt på ulv 

Lisensjakt på bjørn er framskynda til 21. august og da opphører skadefellingsforsøk. 

Lisensjakt starter sjelden før anna jakt tar til. Øystein K lager et utkast. 

 

 

Hege E. Brendryen   Toril Hårdnes 

Leder     Sekr 

 

               

 

 


