
Referat 

Årsmøte 28.02.2016 

Møre og Romsdal Sau og Geit 

Hotell Alexandra, Molde. 

Odd Bjarne Bjørdal (leder) ønsker velkommen. 

1. Saksliste og innkalling godkjent. 

2. Opprop ok.  

3. Valg av møteleder: Atle Arnesen- godkjent 

4. Valg av 2 personer til å skrive under møteprotokollen i tillegg til møteleder. Lillian Sylte Gjerde og 

Ola Steinsvik 

5. Årsmelding Møre og Romsdal Sau og Geit gjennomgås. Odd Bjarne Bjørdal innleder.  

Årsmeldingen ligger på fylkeslagets nettsider. 

Bjørdal snakket om rovviltmøtet på Bjorli hvor MRSG arrangerte fellesmøte med Oppland sau og geit. 

Hvordan de to fylkene ulikt håndterer og tolker rovviltsaker og registrering av ynglinger. 

MRSG har sendt ut epost til lokallagslederne ang innsending av erstatningskrav/klagesaker og anna 

relevat informasjon knytta til rovviltsaker. Lite respons og flere lag mente de ikke hadde fått 

informasjon. Epost var utsendt 22. september 2015. Det har til dels vært et problem at 

lokallagsledere ikke videresender eller leser informasjon. Det fører til at mer informasjon legges ut på 

Fylkeslagets nettsider og ev. deles på Facebook- «møre og romsdal sau og geit». 

Astrid T. Dyrkorn tok geitebiten i årsmeldinga. Hun deltok på fjorårets geitdager som i 2015 ble holdt 

ved Gardermoen. 

Solrunn hol informerte om tall fra organisert beitebruk fra Fylkesmannen. Midler gis til 

omorganisering av organisasjonsform i forhold til Brønnøysund. Det har vært gitt en del støtte til 

samlekve og gjerder. 

Eystein Opdøl går gjennom årsmelding rovviltsaker. Det ble tatt opp lagsmedlemmenes skuffelse 

over manglende deltakelse (av styret) på rovviltmøte. 

Atle arnesen går gjennom årsmelding Gjeterhund. Melder om høy aktivitet i laget og mye 

rekruttering. Positivt miljø som også gir nye medlemmer til NSG. 

Ragnhild Tokle informerer om sesonges radiobjelleutleie. Påminning om at medlemmene må ta 

batteriene ut av bjellene som ev vil fortsette å sende signal og det vil etter hvert kunne bli fakturert 

bruk. 

Prosjekt Økt sau og storfekjøtt i møre og romsdal» - prosjektleder Mathilde Solli eide. Odd Bjarne går 

gjennom årsmeldingen som også nevner noe om overskuddsproduksjon på sau. 

Hilmar Kleppe går gjennom årsmelding for kadaverhund. Listene er ikke oppdaterte og to av hundene 

er gått bort.  Det er økonomi til å holde kurs i søk dersom en har nok interesserte. Det holdes også 

kurs rundt om i landet så en kan selv gå inn på sidene til den norske kadaverhundforening å melde 

seg på om ønskelig.  

Litt diskusjon og spørsmål rundt rovviltmøtene i 2015 og 2016 hvor rovviltkontakt ikke møtte. 

Kommentarer til årsmelding i forhold til manglende årsmelding fra Blåfjella og Hareid/Ulstein. Disse 

skal settes inn i årsmeldinga på nett. 

Årsmelding godkjent 29 stemmeberettiget + 5 i styret 

6. John Folde Engdal går gjennomregnskap og budsjett. Regnskap godkjent 29 stemmer 

7. Saker med instilling fra styret. Radiobjelle organiseringen. Mye jobb med å skille eierskap og 

abbonnement for Tokle. Det ble forespurt fylkesmannen om forslag til løsning men ingen interesse 

der i forhold til støtte. Etter diskusjon ble det bestemt å fortsette med den samme ordningen som før 

og ta ny stilling neste år. 

Odd Bjarne Bjørdal og styret mottok forelegg fra saken om skuddpremie. Årsmøtet støtter styret i å 



ta saken videre og ikke betale boten. Det gjenstår å se hvor sterk saken er. Vi har også økonomisk 

støtte fra NSG sentralt. 

Forslag til Arbeidsplan 2016 

 Høringsuttalelser fra NSG sentralt, fylket 

 Representantskap 17-18 mars 

 Rovvilt beitebruk, rovviltkontakten,nemd og fylkesmann 

 Jordbruksforhandlingene , innspill 

 Ferdigstille brosjyre rovvilt/beitebruk 

 Medlemsverving 

 Etablere samarbeid jeger og fisk 

 Ledermøte 

 Samarbeid MRSG og Fylkesmann (beitebruk/ radiobjeller) 

 Ordning utleie radiobjeller 

 Alveldprosjektet- støtte til videre forskning 

 Rovviltkontakten må få inn all informasjon 

 Støtte til radiobjeller, gjensidige 

 Informasjonsrutiner, FB, epost, nettsider, min side 

 Prosjekt økt sau og storfekjøtt i møre og romsdal 

 

 

Valgnemd – Ronald Slemmen innleder valget med nemdas innstilling. 

Takker for flere innspill til nye kandidater i styret. 

Hilmar Kleppe valgt som ny leder med 32 stemmer 

Eystein opdøl på valg- gjenvalg med 29 stemmer 

Mali Slemmen på valg – gjenvalg med 33 stemmer 

Varamedlemmer: Marianne Eltvik, Jon Kåre Løvoll og Helga Krangnes valgt v/ akklamasjon 

Kasserer John Folde Engdal valgt ved akklamasjon 

Revisor Ivar Vullum, Lars Indreiten og Asbjørn Heggem valgt ved akklamasjon 

Møteleder 2016 Jarle Hauge 

Valgkomitè 2016 Magnar Almberg, Synnøve Kjellstad og Bjørn Ølander 

Engdal ønsker endring i kjøresatsene- ok 

Møtegodtkjørelse og andre godtgjørelser holdes som før. 

Valg slutt 

 

Tilleggskommentarer: 

Første opp innspill til årets jordbruksforhandlinger- innspillet legges ut på nett. 

Siste helg i februar for neste årsmøte, medlemmene ønsker sau/kje til neste års festmiddag. 

Protokoll underskrevet. 

 

 

 


