Sør-Trøndelag Sau og Geit
Styremøte tirsdag 18. november 2014 på Nortura Malvik.
Tilstede: Ellen Syrstad, Magnus Haave, Eivind Såstad Mjøen, Kjell Erik Berntsen, Eivind
Myklebust og Bjørn Wæhre.
Forfall: Tore Mellemseter.

35 – 2014

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merkander.

36 – 2014

Godkjenning av referat styremøte 2.sept.

Deltakere var ikke med så det er retta.

37 – 2014
-

-

-

Referatsaker:

Representantskapsmøte 15. okt – fokus på vedtekter, jordbruksavtalen og rovdyr i leders
tale. Ull var også et tema på møtet og det var i forhold til kvalitet. Orientering om hvor
langt arbeidet med nye lagslovene står. Ellers vanlige orienteringer.
Kvote for gaupejakt 2015, det er vedtatt gaupekvoter og det skal jaktes i alle områder (22
dyr er kvoten).
Møte i Rovviltnemda 12. nov, 165 søknader om erstatning og drøye 3000 sau/lam.
Sommeren har nok vært noe roligere når det gjelder tap. Saken om flytting av bjørn fra
NT og jerv i forelhogna ble utsatt til marsmøtet.
Info.brev fra Ålen Sau og Geit.
Skadefellingsprosjektet. Etter en rolig sommer har det ikke vært skadefelling der
prosjektet har vært engasjert..
Tillitsmannsmøte 20.okt. Oppmøtet var egentlig for dårlig til tross for et greit program.
Vi vil vurdere om en skal holdes på kveldstid.
Erfaringsmøte Rødsjøprosjektet – utfordringene har vært sattelittsenderne på sørsida har
ikke fungert tilfredsstillende.
Hjemmesida – Stig Runar har fått på plass referatene så langt.
Møtereferat gjeterhundlaget – tatt til orientering.
Svar på ankene fra 2013 – Noen har fått akseptable svar, men mange har fortsatt store
avkortinger og det er mye "synsing" når det gjelder tapsårsaker. Vi tar dette videre med
NSG da argumentasjonen er ganske tynn og vi får med oss faglaga. I tillegg må alle som
føler det er feil anke saken.

38 – 2014

Arrangører av gjeterhundprøver.

Viser til sak 33/2014 og referat fra gjeterhundlaget.
Vi støtter gjeterhundlaget sitt vedtak da det kun er lag tilknyttet NSG som kan arrangere
gjeterhundprøver. Dette er også vedtatt i gjeterhundrådet i NSG.

39 - 2014

Dialogmøter med beitebrukere og FM.

Invitasjon fra Bondelaget om delta på dialogmøter med beitebrukerne rundt omkring i fylket.
Fylkesmann stiller seg positiv til å delta på slike møter, men faglaga må stå for
arrangementet. Vi forsøker å kombinere dette med regionmøtene for å redusere antall møter.
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40 – 2014

Søknad fra beitelag til FM på FKT.

Får ikke svar før på høsten på FKT-midler som er søkt om i januar. Det blir vanskelig å
organisere noe når en ikke vet om en får midler før langt utpå høsten.

41 – 2014

Innspill til valgkomiteen i NSG.

Svarfrist er 25.november til valgkomiteen. Vi har pr no ingen konkrete forslag da vi heller
ikke vet om det er noen som har frasagt seg gjenvalg. Vi holder kontakt med valgkomiteen
for å følge med hva som skjer videre.

42 – 2014

Utmerkelser i NSG.

Gromsauen og gjeteren er de utmerkelser som deles ut på landsmøtet. Frist for forslag er
årsskiftet så vi. Vi utfordrer gjeterhundlaget til å se på om det finnes noen i gjeterhundmiljøet
som kan kvalifisere til gjeteren.

43-2014

Regionmøter januar 2015.

Holdes sammen med et dialogmøte med fylkesmann sammen med Bondelaget.

44-2014

Fylkesårsmøte 2015.

Holdes 14 og 15 februar og vi sjekker om det kan holdes på Støren Hotell.
Forslag til tema: Alveld v/Mysterud og muligheter v/Reidar Almås.

45-2014

Retting av opplysninger i Brønnøysund.

Oppdatert styret som sendes til Brønnøysund.

46-2014

Eventuelt.

Ingen saker.
Neste styremøte 6.januar.

