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Bromma, 10.3.2014 

 

Referat fra styremøte i Buskerud Sau og Geit  

10.3.2014, Nor Kro Motell, Bromma 
 

 

Tilstede: Gerd Jorde, Sigmund Waaler Røed, Steinar Bergerud, Steinar Larsen, 

Steinar Staaland 

Meldt avbud: Tor Grøthe, 

 

 

Saksliste: 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

* Forslag på at sak 2 behandles i et ekstra styremøte etter årsmøte.  

* Undersøke muligheten på å flytte fagdag til lørdag og årsmøte fredag 

neste år. Dette for å få gi flere mulighet til å møte på fagdag. 

Styret tar forslaga til etterretning og undersøker mulig endring neste 

årsmøte. 

Godkjenning av innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

Sak 2. Konstituering av styre.  

Kasserer: Sigmund 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 3. Oppnevning av råd og utvalg.  

- Representanter fra fylkeslaget i utvalg og nemnder 

* Tor Grøthe representerer arbeidet med rovviltforvaltning og opprettholder kontakt 

med Fylkesmann / Region 2 angående rovdyr. 

* Steinar Bergerud representerer fylkeslaget i avlsutvalget. 

* Steinar Larsen representerer geit i Buskerud og tar initiativet til å samle 2-3 

personer som skal utgjøre en gruppe som skal ha ansvar for geit. 

 

- Avlsutvalget for sau  

Leder: Jon Lilleslett, ring 61 

Ring 62, Per Kvelprud - ring 63, Knut Sørbøl – ring 64, Jon Grøstad – ring 65, Oddbjørn 

Fønnebø – ring 67, Sigbjørn Grøthe. 

 

 



- Buskerud gjeterhund nemnd 

Leder: Jaran Knive, Hans Erik Sand, Steinar Strøm, Steinar Hagen, Knut Ove Bakkerud. 

 

Sak 3. Arbeidsplan og budsjett. 

Styremedlemmene deltok på årsmøter til flere lokallag i januar/februar. 

Oppfølging og systematisering av ønsker/forslag som kom fram er en 

oppgave.  

 

Sak 4. Orienteringssaker og innkomne/utgående brev. 

Innkomne brev: 

- Innkalling til møte i Regionnemnda i region 2 

- Høring gjeterhund 

Innspill fra utvalg til NSG må sende kopi til fylke.  

Fylkesstyre går for alternativ 1 i høring gjeterhund. 

 

Utgående brev fra BSG: 

- Innspill til Jordbruksforhandlinger, sendt NSG etter vedtak på årsmøte.  

- Innspill "ull", til representantskapsmøte i NSG etter vedtak på årsmøte. 

Fokus på svarte flekker i ulla på seminværer (Dauhår og grov ull) 

 

Sak 5. Eventuelt.  

Organisasjonsarbeid: 

* Innkomne forslag til årsmøte skal behandles i tråd med retningslinjer gitt 

for fylkeslag.  

* Saker tatt opp på årsmøte som ikke er avklart f.eks. innkomne saker og 

jordbruksforhandlinger bør avsluttes før hjemreise. 

* All informasjon som kommer inn til styremedlemmer skal sendes sekretær 

for videresending til resten av styret. 

* Referat fra styremøtene i BSG sendes elektronisk til lokallaga og 

tillitsvalgte. Referat legges også ut på hjemmesida til fylkeslaget. 

 

 

Neste styremøte planlegges til: 4.6.14 

 

Foreløpige saker: 

Prosjekt mer sau i øvre del av Hallingdal. 

 

  

Gerd Jorde (sign)  Sigmund Waaler Røed (sign) Steinar Bergerud (sign) 

 

 

Steinar Larsen (sign) Steinar Staaland (sign) 

 

        

Referent: Vinni Foss 


