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Sak 21/13 Landsmøte 2013 
 
Sak 7 til representantskapsmøtet  

- Magne Jakob sjekker om leder av valgkomiteen ønsker å fortsette. Dersom ikke tar han 
kontakt med Sogn og Fjordane om det er greit å foreslå Kjell Mardal som ny leder av 
valgkomiteen. 

- Landsmøte 2015 
Dersom ingen andre ønsker å ha landsmøtet foreslår vi Rogaland. 

- Kontrollutvalget 
Rogaland støtter Sven Haugom dersom han ønsker å fortsette. 

 
Sak 10 til landsmøtet, endring av frist for avholdt landsmøte til 25.mars 

- Rogaland ønsker å ha dagens frist (15.mars) som frist for NSG å avholde årsmøtet. Vi kan her 
tolerere en skyvning på noen dager etter 15. mars om dette skulle være nødvendig i forhold 
til hvilken ukedag denne dato faller på. 
Vi kan ikke akseptere en slik skyvning dersom årsmøtet skulle vedta 25. mars som frist for 
årsmøtet. I Rogaland kan dette medføre at utsendinger ikke kan møte på årsmøtet pga 
lammingen har startet. 
Magne Jakob har ansvar for å fremme dette på representantskapsmøtet. 

 
Sak 11 til landsmøtet, ny plan for avlsarbeidet på sau 

- Rogaland støtter NSG sin innstilling om å beholde organiseringen av avlsarbeidet som i dag.  
 
Spørsmål fra Rogaland til NSG/årsmøtet: 
Får pelssau tilskudd fra genressurs senteret? Dersom ja, skal de da få gransknings tilskudd fra 
NSG også? 
Har NSG tenkt på konsekvensen av at Pelssau og Fargaspæl skal kårast på de vilkår som står i 
forslaget? 
 
(dette bør vi kanskje diskutere på tirsdags kvelden. Hvem legger dette frem? Per Johan?) 
 
«Hvis forutsetningene endres, ber styret om fullmakt til å kunne endre hvilke raser som får 
tilskudd og hvilke aktiviteter som utløser tilskudd, uten at dette først må opp på et 
landsmøte»  
 
Hva mener NSG med dette og hva innebærer det? Gjelder dette alle raser som skal få 
granskningstilskudd, eller bare noen? 

 
Sak 16 til landsmøtet, Innspill fra Valldal og Fjørå sau og geit 

- Rogaland støtter dette innspillet 
- Vi bør prøve å få til et gruppemøte om sonene innen rovvilt. Dette for å bli enige om hvor 

mange rovdyr som skal tas ut. 
- De økonomiske rammene må være på plass for å få tatt ut rovdyrene.  
- Påvirke rovviltnemndene i de forskjellige sonene 

 
Dette kan/bør tas opp under sak 2 på representantskapsmøtet.  


