
Sør-Trøndelag Sau og Geit 

 
Postadresse: Kontor:  Telefon: Bankgiro:   
  Telefax:   
  E-post:  

 
 
Styremøte på Nortura, Malvik 05.03.13.  
Tilstede: Eivind Myklebust, Tore Mellemseter, Magnus Haave, Rune Kurås, Kjell Erik 
Berntsen, Kristin Tande og Bjørn Wæhre. 
 
 
24 – 2013 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Ingen merknader. 
 
25 – 2013 Konstituering og arbeidsfordeling, samt arbeidsplan for 2013. 
Arbeidsfordeling: 
Rovviltansvarlig: Magnus Haave. 
Radiobjelleprosjektet: Kristin Tande Solberg. 
Hjemmesida: Kristin Tande Solberg. 
Bjørnefellingsprosjektet: Kjell Erik Berntsen. 
Avl og gjeterhund: Kjell Erik Berntsen. 
Tillitsmannsmøtet: Tore Mellemseter. 
Beitebruksplaner: Rune Kurås. 
Lokallagskontakt: Rune Kurås. 
Fylkesårsmøtet 2014: Kjell Erik Berntsen og Bjørn Wæhre.   
Styremøter: 11.juni, 10,sept, 19.nov, 7.jan. 
Viktig at alle gir tilbakemelding når det sendes ut mailer til styremedlemmer. 
Arbeidsplan gjennomgått.  
 
26 – 2013 Godkjenning av referat fra styremøte 23.02.13. 
Enst godkjent. 
 
27 – 2013 Gjennomgang av årsmøte og regionmøtene i januar. 
Årsmøtet var positivt og ingen behov for store endringer.  
Noen regionmøter har relativt dårlig oppmøte. På Fosen vil en vurdere å flytte møtet til annet 
område på Fosen.  
Litt diskusjon om møtet i Selbu også om det er mulighet for å slå det sammen med andre 
møter. 
 
28 – 2013 Sponsorer på hjemmesida. 
Vi selger annonser på hjemmesida og tilbyr dette til aktuelle firmaer. Webansvarlig og leder 
har fullmakt til å akseptere priser.  
 
29 – 2013 Ull-fondet. 
Brit Barstad har hatt disposisjonsrett for kontoen og når ho nå slutter overføres 
disposisjonsretten over til fylkeslagets kasserer.  
 
 



30 – 2013 Referatsaker. 
- Lokallagsårsmøte til Hemne/Snillfjord.  
- Høring forvaltningsplanen er laget og den ble framlagt og diskutert og det er 

noen små endringer som skal inn. Blant anna tilsyn av jervbås med hjelp av 
skuter.  

- Landsmøte NSG – organisering av sauavlen er den store saka på landsmøtet. 
(Kjell Erik, Rune og Magnus møter). 

- Årsmøte STBS – referert av Rune. 
- Støtte fra FM til beitebruksplanmøtene i 2012 – oppsummering lages og sendes 

fylkesmann i løpet av mars.  
- Gjeterhundlaget – problemstillingen er at det er uro i gjeterhundmiljøet. Vi 

forholder oss til de som er lovlig valgt og tilknyttet NSG.  
 
 
Malvik 05.03.13. 
 
 
 
   


