Sør-Trøndelag Sau og Geit
Styremøte 11.06.13 på Nortura, Malvik.
Tilstede: Kjell Erik Berntsen, Tore Mellemseter, Kristin Tande Solberg, Ola Korkan,
Magnus Haave og Bjørn Wæhre.
Forfall: Rune Kurås og Eivind Myklebust.

31 – 2013

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

32 – 2013

Godkjenning av referat.

Referat fra styremøte 04.03.13 godkjennes.

33 – 2013 Referatsaker.
1. Beiteprosjekt, Ola Krokan orienterte fra det sentrale beiteprosjektet. Prosjektet er nå
avsluttet og det er mange positive elementer for beitenæringa.
Representantskapsmøtet i NSG 12.03.13.
Landsmøtet NSG.
Innspill til rådgivende organ i NSG.
Møte i rovviltnemda - forvaltningsplanen var hovedtema.
6. Møte i avlsutvalget.
7. Møte med værringene.
8. Møte rovviltfellingsprosjektet – Oppdal er nå med i prosjektet.
9. Ullfondet.
10. Tilskudd til møter om beitebruksplaner.
11. Hjemmesida – sponsing.
12. Radiobjelleprosjektet – står fortsatt litt stille i forhold til etablering av radiobjellelag.
13. Rovviltsituasjon – så langt har det vært både ulv og bjørn i tilgrensende områder.

2.
3.
4.
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34 – 2013

Arbeidsplan og fordeling av oppgaver.

Viktig at alle bidrar med stoff til nettsida.
Tillitsmannsmøtet til høsten må det jobbes med. Mulige tema forvaltningsplan for rovvilt,
bygg, finansiering mm.
Kontakt med lokallaga, svært få årsmeldinger og vi bør få oppdatert ledere i lokallaga på
nettsida. SMS-gruppe på lokallaga vil være en fin sak for å få ut informasjon raskt.
Årsmøtet 2014 vil mest trolig bli et felles møte med NT og en bør vurdere om det er mulig å
holde et avlsseminar på samme tid.

35 – 2013

Organisering av avlsutvalget.

Avlsutvalget består nå av to personer om er valgt fra ringene og en fra fylkesstyret samt en
fra Nortura. Oppgaven deres er i store trekk organisering av kåringene med fordeling av
dommere på kåringene.

36 – 2013

Etablering av uavhengig gjeterhundlag.

Postadresse:
Nortura, Trondheim
7484 Trondheim

Kontor:

Telefon:
Telefax: 73898349
E-post:

Bankgiro:
86011297198

Dette er et lag som har vedtekter som er tilpasset NSG. Spørsmålet er hvordan vi som
fylkeslag forholder oss til det. Laget skal arrangere gjeterhundprøver i løpet av sommeren
som er godkjent av NSG.
Vi sender henvendelse til NSG med spørsmål om hvordan vi skal forholde oss til dette.

37 – 2013

Innsending til Brønnøysundregistrene.

Sendes med nytt styre til registrene umiddelbart.
Malvik 11.06.13.
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