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Saksliste: 

Sak 1/15 Radiobjellelag – Videre plan for etablering(vedtekter, driftsstyre, 
fordeling og utleiekontrakt) 

 Det har blitt etablert et felles radiobjellelag i Aust Agder. Det ble sendt søknad til 
fylkesmannen etter ledermøte på Refsnes 20.11.14 og fylkes mannen i Aust Agder 
har bevilget penger til innkjøp av radiobjeller. Pengene har blitt overført til 
Værringen i Aust Agder pga den er momsregistrert og regskapsføreren Tore 
Stalleland skal hjelpe med det praktiske økonomisk sett. 

  Det må avklares hvordan vedtektene skal se ut og hvordan utleie skal foregå. Hvor 
mye penger skal brukes på bjeller og hvor mye skal settes av til vedlikehold, også må 
det lages en utleiekontrakt. Spørsmål om dette skal avklares på dette styremøte eller 
etablere en gruppe som skal ordne det?   

 Vi tok en gjennomgang av vedtektene fra Oppland Radiobjølle lag for å se om vi kan 
bruke noe av det samme. Det ser ut til at vi kan bruke mye av dette. Diskusjon om 
det må etableres et lag(bjellelag) under værringen som skal bestå av medlemmer fra 
fylkesstyre med egne vedtekter og fylkesstyre drifter laget. Det blir bestemt at 
representanter fra Styret: Sven, Kåre og Kristian tar et møte med Tore Stalleland for å 
avklare disse spørsmålene. Sven tar kontakt med Tore og avtaler dato for møtet. 

 Forslag til driftsleder av bjellelaget: Magnus Tveit Thorsvik, styret er enige i at 
driftsleder bør få en godtgjørelse for jobber. Driftslederen må møte på styremøter i 
AASG 

 Saken skal opp på årsmøte 24. februar, da må det avklares hvordan fylket skal dele 
seg opp og antall bjeller som skal kjøpes inn. Forvaltningen av allerede innkjøpte 
bjeller, privat eller gjennom lokallag 

 AASG har fått tilbud om pris på findmysheep og telespor, tilbudet gjelder pr d.d til 1 
mars. Ønsker å kjøpe litt av hvert merke. Avgjørelsen på antall tas utfra mobil 
dekningskart. 



 Gjennomgang av eks på leiekontrakt. Vi ønsker å ha en differanse på pris i f.h.t utleie 
til medlemmer/ ikke medlemmer. Ellers skal kontrakten inneholde hva de har leid, 
pris, forpliktelser og konsekvenser ved tap, defekt utstyr o.l  
 

Sak 2/15 Ny giv i saueholdet i Aust Agder. Orientering – videre plan 
 Gjennomgang av prosjektplan utarbeidet av norsk lanbruksrådgivning i Setesdal 

o Bakgrunnen for prosjektet 
o Status og utviklingstrekk i saueholdet i Aust Agder 
o Mål med prosjektet 
o Tiltak 
o Organisering 

 Det er norsk lanbruksrådgivning-setesdal som er prosjekteier V/ Jakob J. Saaghus, 
styringsgruppa består av Aust Agder sau og geit, norsk lanbruksrådgivning Agder, 
norsk landbruksrådgivning-setesdal, fylkesmannen i Aust Agder. Første møte er satt 
til 21 januar. 

 
Sak 3/15 Årsmøte 2015 

 Dato satt til 24. februar kl 18.00 på Refsnes 

 Innkalling. Kåre sender mail til lokallagene 

 Valgnemd, Kåre tar kontakt med de i valgnemda. Viktig at de velger inn 
representanter som er villig til å møte på styremøter og delta på arrangementer i regi 
av fylkesstyret. 

 Årsmeldinga skal være klar minst 2 uker før møtet og sendes ut pr mail til 
lokallagene, styremedlemmene og NSG sammen med innkalling til årsmøtet 

 Kristin sender mail til Siw Bøifot ang årsmøtedatoen. 
 

  

  

 

 
Bjelland 16.01.15 

Kristin S Eikeland 

 

 


