
Referat av styremøte i RSG 11. des. kl. 10.00 Nortura Forus. 

Disse møtte: Magne Jakob Bjørheim, Alf Torstein Pettersen, Torill Undheim, Bjarne Østerhus, 

Asbjørn Haga, Berge Kjell Opsal. Per Johan Lyse, ble med oss på sak 56 og 57. 

 

Saksliste. 

Sak. 01-12 Innkalling og sakliste godkjent. 

Sak. 02-12 Referat fra sist møte godkjent. 

Sak. 48-12 Saker til landsmøte. Frist 15. januar.  

                   Ingen saker har kommet inn. Landsmøte arrangeres 13-14 mars. 

Sak. 49-12 Handlingsplan 2013. 

- Gjennomgang av handlingsplanen 2013. 

Sak. 50-12. Årsmøte på Karmøy. 15. og 16. februar. 

- Styremøte den 14. februar. 

- Kunngjøring av Årsmøte i Bondevennen, må gjøres før jul. 

6 uker før. (3 januar). 

- Kandidat foreslått som æresmedlemskap. 

Sende søknad/begrunnelse til NSG. 

- Foredragsholdere til Årsmøte. 

- Forslag på Halvor Mikalsen,  Animalia.(Lørdag) 

- Ove Ommundsen. (Fredag)  

Sak. 56-12 Avlsmøte 31.01.13 

- Avlsmøte på Undheim, RSG står for dette møte 

- Hovedsakelig for bruksbesetninger. 

- RSG arrangerer det. Står for annonseringen. 

- Hvordan skal sauen bli i framtida. Framtidens sau? 

- Innlegg – debatt. 

- Må annonseres før jul. 

Sak. 57-12 Høring om avlsarbeidet NSG. 

- Per Johan informerer om innspill fra ringene. Bra oppmøte. Rogaland er veldig samla. 

Høringsforslag fra ringene. 

 

- Spørreskjema. 

- Fylkes ring – Ingen av ringene som gikk for dette. Vinner lite økonomisk på dette. 

- Hvis det skulle bli slik- må bli opp til hver ring ikke enkeltmedlem.  



Rogaland – NEI til fylkesring. 

 

            Organisasjonsmodellen til avlsarbeidet i NSG.  

                       - Ønske om å dele region øst i to. Pga. geografien. 

                       - Forslag: En er representert etter antall sau/medlemmer lagene har. 

                      -  Alle  værer som er med i ring, burde få granskings tilskudd. Må holde NSG sine kriterier           

                     - Eierskap til værer. Norsk kvit og kvit spæl skal eies av ring. 

 

Sak. 53-12.   Gromsau prisen. Kandidat foreslått. 

 

Sak. 54-12. Møte med mattilsynet. 

- Magne Jakob og Asbjørn møtte for RSG. 

- Greit møte.  

Sak. 58-12. Dialogmøte med Braa. 

- Magne Jakob informerte om møte. 

- God dialog med Braa. 

Sak. 40-12. Årsmeldingen. 

- Årsmeldingen skal være ferdig til trykking den 18. januar. Deadline 11. januar. 

- Prøve å sende det ut med bring. (prøveordning). 

Sak. 51-12. Støtte til klype mesterskap. 

- Venter på skriftlig søknad. 

Sak. 52-12 Power point til årsmøtene. 

- Lager felles power point. 

Sak. 55-12 Torill og Bjarne møtte på auka produksjon i saueholdet for RSG. 

- Godt møte. 

  

- Søknadsfrist 15. januar. 

- Til f.eks. tomme heier, radio bjeller, beite kurs osv….. 

Sak. 28-12. Unge bønder. 

- Alt i boks. 

- 12stk. er påmeldt. Må ha 20 for å kjøre kurset. Frist 31. desember. 



Sak. 59-12  Valgnemda i RSG. 

- Komme i gang med arbeidet. 

- Sende brev til valgnemda. 

Sak. 60 – 12.  Smittegruppe. 

- Søke om støtte hos friskere føtter. 

- Skriftlig søknad før 31.12.2012. 

 

 


