
Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og Geit  
6.12. 2012 på Felleskjøpet, Skei 
 
Tilstede: 
Håvard Øyrehagen 
Eva Høydal 
Lars Nesse 
Rune Myklebust 
Mirjam Friberg 

 
Sak 59/12: Referat og meldinger  
Håvard:  
Sendt leserinnlegg til aviser angående beitenæringen og den kulturlandskapsjobben dyrene våre 
utfører. 
Jobber med NRK – vil ha ut i media diskusjon rundt underskudd på kjøtt. 
Lars:  
Snakket med Johannes Nedrebø om hvordan vi kan profilere oss på småfesamlingen  
Skal på møte i avlsutvalget den 12.12. – skal da komme med endelig forslag til statuttene til Jon 
Heggedals minnepokal. 
Eva:  
Jobber med ny fadderliste for oppfølging av lokallagene. Deler lokallag opp i distrikter. 
Rune:  
Har laget en oversikt over hvem som er på valg og sendt over til valgnemda.  
Vært på møte i Stranda angående produktutvikling i geitenæringen. Trond Reierstad, styreleder i Tine 
var tilstede.  
Mirjam:  
Jobbet med interne saker 
 

Sak 60/12 Æresmedlem i Lokallag 
To søknader fra lokallag om æresmedlem i lokallaget. Styre synes det er positiv at lokallag tar initiativ 
til dette. Håvard utarbeider standard diplom og sender over sammen med positivt svar på søknad. 
Vedtak: Søknadene godkjennes 
 

Sak 61/12 Geitetragedien 
Videre arbeid med saken utsettes til neste møte. 
 

Sak 62/12 Geitegruppe  

Forslag til vedtak for å opprette Geitegruppa: 
1. SFSG vedtek å opprette Geitegruppa. 
2. SFSG dekkjer kostnad til reise, møtelokale og mat for 2 møter pr år. 
3. SFSG  oppnemner  medlemane, 5 – 8 personar jamt fordelt i fylket. Aktuelle er tillitsvalde på ulike  
nivå i  NSG , tillitsvalde i TINE og fagfolk som jobber med geit. 
Etter kvar årsmøtesesong, med nye tillitsvalde, nyoppnemner SFSG medlemane. 
4. Formål er å jobbe til beste for geitnæringa, for mjølk, kjøt og geita som vår beste 
landskapsarbeidar. Gruppa skal fremje saker og gjerne kome med innspel som SFSG  kan handsame 
og sende vidare. 
5. Medlem frå styret SFSG har skrivar og leiaroppgåve i Geitgruppa. 



6. Medlemar: 
Sigurd Vikesland , Aurland , Reprensentantskapsmedlem NSG 
Ragnvald Søgnesand, Jølster, Jølster Sau og Geit 
Vidar Sandal, Byrkjelo, Breim Sau og Geit 
Ingolf Folven, Hjelledalen, Rådgjevande gruppe geit TINE 
Ola Søgnesand,  Prosjektleiar Geit i Vekst, TINE 
Eva Høydal,Kvammen, Sogn og  Fj Sau og Geit 
Rune Myklebust, Oldedalen, Sogn og Fj Sau og Geit 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Sak 63/12 Evaluering ledersamling  
Totalt 21 lokallag representert, totalt 50 personer tilstede. I hovedsak positivt mottatt i lokallagene at 
samlingen var delt på 3 kvelder. Målsetningen med å ha ledersamlingene på denne måten var å 
prøve å nå ut til lokallag vi sjelden får med på samlinger. Uken før samlingene ringte styret til lokallag 
for å minne om ledersamlingene.  
Saker som lokallag ønsker styre skal jobbe med: 

- Prisutvikling i næringen 
- Ny rekruttering i næringen 
- Omdømme til næringen - mer profilering 
- Bedre rutiner hos NSG på varsling om endring av medlemsstatus. Kan NSG sende ut 

medlemskontingent separat (blir lett ”borte” når kontingenten sende ut med et blad), per i 
dag får man ikke purring på manglende betaling. 

- NSG bør legge inn e-post og telefon på medlemslister som blir sendt ut til lokallag. 
Andre ønsker: 

- Kan referat fra styremøter sendes ut til lokallag fortløpende? 
- Opplæring på bruk av hjemmesiden 

 
Det var også diskusjon rundt rovdyr, fellefangst av rev, tips til bra åte, tips om aktiviteter i lokallag, 
bedre samarbeid lokallag i mellom, båndtvang. 
 
Lokallagene mener det er viktig at styret i SFSG er synlig blant medlemmene. Styre tar egenkritikk på 
”treg” start på året med oppdatering av hjemmeside og informasjon ut til medlemmer. 
 

Sak 64/12 Småfesamlingen 11 og 12. januar 
SFSG har egen stand med info, banner, video på storskjerm med mer. 
Eva reserverer plass til oss på hotell.  
 

Sak 65/12 Regning fra tidligere web-ansvarlig  

Godkjennes slik den foreligger. 
 

Sak 66/12 Forberedelse årsmøte 15. og 16. februar 
Årsmøte skal gjøres kjent for lokallag 6 uker før. Dato er lagt ut på hjemmesiden, i tillegg informeres 
det i infoskriv 2. halvår som blir sendt ut uke 51. Dette blir sendt på e-post og vanlig post til alle 
lokallag.  
Saksliste og program for helgen blir lagt ut på hjemmesiden og i tillegg sendt på e-post til alle lokallag 
når det er klar og senest 14 dager før årsmøte. 
Ovenstående skal også sendes NSG sentralt. 
 



SAK 67/12 Eventuelt 
I forbindelse med utsending av 2. halvårsinfo er det viktig å minne lokallag på frist for avholdelse av 
årsmøte er 1. februar. Årsmelding og styresammensetning må sendes SFSG omgående etter årsmøte. 
 
Helse og velferd i lammingen 
SFSG får støtte fra Fylkesmannen til innkjøp av video Helse og velferd i lammingen. Vi oppfordrer 
lokallag til å ha medlemsmøter/studieringer med dette som tema. Lokallag kan søke SFSG om gratis 
video, samt støtte til lokalleie med mer. 
 
Ref. Mirjam Friberg 
Sekretær 
 


