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REFERAT 

 
7/13: Orientering fra leder: 
 
• Roll up.  Fylkeslaget har godt til innkjøp av 2 stk "roll up" som profileringstiltak, 
mens den ene har fokus på fylkeslaget er  den andre rettet mot sauekontrollen. 
 
• Hjemmeside status / videre arbeid. Fylkeslaget jobber videre med artikler på 
laget hjemmesider. Dette blir informasjonsmediet rettet til medlemmer og andre 
interesserte "sauefolk". Sven Reiersen vil få tilgang slik at han også kan bistå med 
innlegg og artikler på våre hjemmesider. 
 
• Kadaverhund prosjektet ( status /økonomi). Det er avviklet kurs for 
kadaverhunder. Fylkeslaget er med på dette. Vi har pt ikke motatt midler fra FM. 
Midlene er etterlyst. http://www.nsg.no/nyheter-aktuelt/toddy-finner-det-han-leter-etter-article6033-974.html 

 

•Flåttprosjektet Tromøya? Prosjektet har god fremdrift. Det er avvikle to møter i vå 
men fylkesleder har ikke hatt anledning til delta. 
 
08/13 Økonomisak. 
 
 Etteroppgjør fra årsmøte på Eiken vedr overnattingskostnader. Orientering fra 
Torleiv Jore. Fylkeslaget har mottatt regning fra Eiken hotell for all overnatting i fm 
årsmøtet i fylkeslaget. Dette er kostnader som påhviler lokallagene. Kasserer vil søke 
å videresende faktura til lokallagene når deltagerliste foreligger. 
 
09/13 Vurdering av tilbud om apotekavtale med Vitusapoteket 
 
Fylkeslaget har sendt ut forespørsel til apotekjeder i Aust Agder. Det foreligger tilbud 
fra Vitusapoteket i Grimstad. http://www.nsg.no/nyheter-aktuelt/apotekavtale-for-medlemmer-i-aust-

agder-s-g-article6022-974.html . Fylkesleder jobber videre med kjeden med mål om at 
avtalen skal omfatte alle kjedens utsalg i fylket. Avtalen er et tilbud til medlemmene. 

http://www.nsg.no/nyheter-aktuelt/toddy-finner-det-han-leter-etter-article6033-974.html
http://www.nsg.no/nyheter-aktuelt/apotekavtale-for-medlemmer-i-aust-agder-s-g-article6022-974.html
http://www.nsg.no/nyheter-aktuelt/apotekavtale-for-medlemmer-i-aust-agder-s-g-article6022-974.html


 
 
10/13 Naturligvis Evje . Bemanning - utstyr - samarbeid med Vest-Agder 
  
Fylkeslaget har bestilt plass og utstyr. Vi bemanner alle 3 dagene (9-11.08.13 fredag 
Kåre, lørdag Sven og Kristian, søndag Kåre og Sven.). Vi får besøk av en grippe fra 
4H. Sven deltar også med sau og fremvisning av klipping. Vest-Agder blir med oss 
på standen.  
 
11/13 Rovvilt beredskap i beitesesongen? 
 
Erling Brekkemoen er i "beredskap" i 1 linje til å håndtere saker som måtte komme 
opp. En viktig medspiller i denne sammenheng er adm til Bondelaget i Agder. Det 
foreligger betinget fellingstillatelser på ulv, bjørn og gaupe. Fylkeslaget støtter opp 
alle henvendelser som måtte komme. Berørte medlemmer må støttes av sine 
lokallag og fylkeslaget vil søke å bistå til at slik kontakt etableres.  
 
12/13 Opprettelse av hjemmesider for gjeterhund gruppa?  
 
Ann K flaten har fått tilgang til verktøyet som gir mulighet for utvikling av 
hjemmesidene. Hun vil etterhvert sette seg i dette og produsere innlegg for 
gjeterhundgruppa. 
 
 
13/13 Eventuelt. 
 

 Sven orienterte om fellesmøte med alle regionutvalg innen avlsarbeid 
som finner sted på Gardermoen 17-19.06.13. Det settes nå fokus 
lammetall og Finnemutasjonens effekt står høyt oppe på dagorden. 
Dette blir egen sak på neste styremøte 

 Vi sender blomster til Arild Grødum i fm hans sykefravær. 
 
 

 
 

 


