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29 – 2014  Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 

Ingen merknader. 

 

30 – 2014 Godkjenning av referat fra styremøte 10.juni. 

 
Referat godkjent. 

 

31 – 2014  Referatsaker. 
 Rovdyrsituasjon så langt – og det nye er at det er vesentlig flere 

dokumentasjoner på Ørn og mye av dette skyldes prosjektet på Fosen. 

Men det er likevel mange dokumentasjoner andre steder.  

 Møter i rovviltnemda. 

 Avslag på anker på erstatning – faglaga tok tak i dette og har hatt møte 

med MD. Dep lovte å se på dette, men så langt ikke hørt noe fra dep.  

 Ørneprosjektet på Fosen. Historisk at en har greid å dokumentert så mye 

tap til kongeørn. Ulike oppfatninger om dødsårsak i noen tilfeller, men det 

er bioforsk som skal skrive sluttrapport og det må alle parter godta. 

 Møte i avslutvalget – opplegg for kåring fastsatt.  

 Brev til NSG fra ei gruppering som klager på gjennomføring av 

fylkesårsmøte ST.  

 Sak til Rep.møtet i høst – Gjeterhund.  

 Årsmøte 2015 – lite signaler om årsmøtet så vi planlegger ut fra at det blir 

et ordinært årsmøte i 2015. 

 

32 – 2014  Tillitsmannsmøte i høst.  
 

Det er ønske om at leder i NSG møter på dette møtet og har et innlegg om aktuelt 

fra NSG.  

 

33 – 2014  Innspill om revidering av lagslovene. 

 
Fullmakter: Lag kan gi fullmakt til et annet lag å bruke sin stemmerett i årsmøtet 

og dette skal være vedtatt i styret eller årsmøtet i laget. Dersom et lag ikke stiller 

med de antall utsendinger de har rett til i følge vedtektene kan en annen utsending 

i laget bruke dens stemmer.  

Utsendinger til fylkeslagsårsmøtet: Hvert lokallag får en utsending pr 25 påbegynt 

medlem.  

Kunngjøring i dagspressa er lite aktuelt i dag og en bør godta elektronisk media 

som bekjentgjøring. 

Lovene bør fines på begge språk. 

Medlemstallet: Antall utsendinger gis på grunnlag av medlemstall pr 31.12.  



Æresmedlemmer utnevnes av styret og ikke årsmøtet i alle ledd i organisasjonen.  

 

34 – 2014 Eventuelt. 
 

Ankesaker som er innsendt i januar er fortsatt ikke besvart av fylkesmann. Det er 

heller ikke besvart at anken er mottatt. 

Hjemmesida – har ligget litt nede en god stund nå og vi forsøker å få den oppe å 

gå igjen.  
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