
 

Dei som møtte: Håvar Fjære  leiar,  Magnus Heian, Preben Fossaas, Torstein Lie, Åsne 
Fineid, May Britt Michelsen  

Referat frå  styremøte i Vestfold sau og geit  
19.05.2014 Kl. 18.00 i møterom Vestfold på Nortura Tønsberg 
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Innkalling og sakliste godkjent utan merknader 

Møtereferat frå møte 24.02.2014 godkjent 

Torstein Lie har gjort undersøkingar  omkring  felles innkjøp av gjerdestolpar.  

Det syner seg at leverandøranes kampanjar er så gode at det ikkje er noko å 
tene utover dette. 
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Innkommen post og referat 

• Høringsuttaler 

På rådsmøte(Gjetarhundnemda) den 12.03.14 ble det bestemt at 
alle høyringsuttalelser skal sendes til og frå fylkeslag i Norsk Sau 
og Geit. Dette betyr i praksis at gjeterhundnemnder og lag må 
sende sine høringsuttalelsar via sine respektive fylkeslag før de 
sendes til gjeterhundansvarlig til gjeterhund@nsg.no  

 

Dette må gjerast kjent for gjetarhundnemda i Vestfold v/ Kurt 
Evje.  

Ansvar. Torhild 
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Sumersamling 

Preben har ansvar for å lage program for samlinga til 
Vestfold Sau og Geit laurdag 23 august 2014.  

Gjennomgang av programmet. 

• Marianne og Morten – Vertskap på Søndre Aarø 

• Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold skal ha innlegg om 
støtteordningar i samband med beiting( kulturlandskap) 

 

 



 

• Medlemmane i raselaget for gamalnorsk spælsau vert invitera 
saman med Vestfold sau og geit. 

• Preben forfattar ein invitasjon som sekretæren sender vidare for 
utsending. 

• Programmet varer frå 12.00 til 17.00 

• Håvar står for innkjøp av grillmat og kake. 

• Håvar spør Lars Bjarne blir spurt om å lage ein natursti med tema 
kulturlandskap og beite. 

• Håvar avklarar med vertskapet på Søndre Aarø om behov for 
stolar og kaffi. 
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Trening for å gjøre hunder sauereine.  

Organisasjonar innafor interessefeltet hund har til tider behov for 
«treningssau» i samband med kurs. Sau og geit sine medlemmer kan få 
spørsmål om å stille areal og sau til disposisjon.  

Vestfold sau og geit rår sine medlemmar/saubønder, som ynskjer å legge 
til rette for kurs i samband med «strømming» av hund om å krevje ein 
kompensasjon på kr 50 pr. hund.   
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Kompensasjon for deltakelse på dagsmøter. 

I organisasjonen sau og geit er det i lagslovene at årsmøte skal:         
…. fastsetje eventuelle honorar og dekking av reise-/telefon utgifter. 

Styret meiner valkomiteen må sjå på dette i forkant av neste årsmøte. 
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Rovdyruttaler 

Leiar i Vestfold sau og geit har fullmakt til å uttale seg negativt i samband med 
rovdyrangrep utan å måtte ta dette opp med resten av styret i VSG i forkant. 

 

Torhild orientera om arbeidet som er i gang med å få på plass eit 
skadefellingslag i Telemark. Vestfold sau og geit håpar å dra nytte av dette 
arbeidet. 
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Eventuelt 

• Registrering av Vestfold sau og geit i Brønnøysund registera som 
foreining 

• Jordbrukstingingane. Meiningsutveksling i styret. 

 

 

Neste styremøte vert sett opp av leiar og sekretær ved behov. 

 

 


