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Rundskriv 2/2014 

 
Ås, 25. juni 2014 

 

Til lokallaga  

v/ leder 
 

 
Kopi pr. e-post til: Fylkeslaga v/ leder 

 Representantskapet, styret, ansatte  

 

 

 

Dette rundskrivet sendes kun til leder i lokallagene.  

 

Revisjon av NSGs lagslover i 2015 

Styret i NSG har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal forberede revisjon av 

lagslovene til landsmøtet i 2015. 

Arbeidsgruppa ønsker innspill fra lokal-/fylkeslagene vedr. endringer i lovene og 

har utarbeidet et skriv som følger vedlagt sammen med lagslovene. I skrivet er det 

presisert frister for å sende innspill til fylkeslagene og videre til NSG sentralt. 

Etter bearbeiding i arbeidsgruppa og drøfting i styret og representantskapet i 

oktober, vil et nytt lovutkast bli sendt på organisasjonsmessig høring ved slutten 

av året. 

 

Medlemslister 

Vedlagt følger oppdatert medlemsliste pr. 25.06.14, etter at det har vært en purring på ubetalt 

medlemskontingent. 

Medlemslista er nå oppdatert med en kolonne (helt til høyre) som heter «Saldo». De som står 

med saldo 0 har betalt medlemskontingenten for 2014. De av dem som er registrert med blad 

får nå tilsendt medlemsblad nr. 3. De som står med saldo på kr 300, 900 eller 1.300 har vi pr. 

i dag ikke registret innbetaling fra og bladet er stoppet. Det kommer daglig innbetalinger, så 

vi håper at flest mulig som har fått purring vil betale medlemskontingenten. 

Vi oppfordrer lokallaget til å gå gjennom medlemslista og ta initiativ overfor personer de 

mener burde være medlem i NSG. Det er også viktig fortløpende å sende melding til NSG 

sentralt angående medlemmer som av ulike årsaker skal meldes ut eller evt. annet som skal 

endres i medlemsstatus. Ta kontakt med sekretariatet i NSG dersom dere har spørsmål. 

I perioden 30. juni til 21. juli vil det være redusert bemanning i sekretariatet pga. 

ferieavvikling. 

 

Refusjon av kontingent 

Lokallagets andel av medlemskontingenten utbetales i slutten av juli, under forutsetning av at 

skjemaet m/bankkontonr. er innsendt til NSG. 

 

 

 

mailto:nsg@nsg.no
http://www.nsg.no/


Side 2 av 2 

 

 

 

 

Funn av kadaver og andre observasjoner en gjør gjennom beitesesongen 

Vi vil igjen presisere viktigheten av at man gjennom beitesesongen noterer ned alle 

observasjoner en gjør som tilsier at situasjonen ikke er slik den skal være i beiteområdet. Ved 

søknad om rovviltskadeerstatning bør man sende med liste over observasjoner en har gjort 

gjennom beitesesongen. Vær nøye med å notere tidspunkt og sted for observasjonen.  

 

Ved mistanke om rovviltskade; kontakt SNO for dokumentasjon av kadaver; se nærmere 

beskrivelse i vedlegget «Forbered skadeforebyggende tiltak i vinterhalvåret». 

 

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit 

                                                                                 
Lars Erik Wallin  

Generalsekretær 

 

 
 

 

 
Vedlegg:  Medlemsliste pr. 25.06.2014 
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