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Referat styremøte 

 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato -Tid 

Styremøte 

Landbrukskontoret på  

Evje 

 

Tirsdag 19.05.16 kl. 18.00 

Deltagere Kopi av saksliste til: 

Kåre Blålid, Jorunn Synnøve 

Uppstad, Sven Reiersen, Linn 

Kristin Flaten, Bjørn Tore Hovland 

Forfall:  

 

 

Sekr.  

Kristin S Eikeland 

Vedlegg:  

 

Saksliste:  

Sak 8/16  Landbruksoppgjøret - diskusjon:  

 Gjennomgang av generell utslag for småfehold sendt ut av NSG sentralt. 
 

Sak 9/16   Nytt fra repp møtet i mars: 

 Tilbakemelding på at NSG kan bli noe mer synlige. God økonomi kan 
åpne for større engasjement i viktige fagsaker. En sak var at det må 
gjøres en jobb for å melde inn riktig antall sau pr medlem, må informere 
rundt om dette, det er forskjell på kontingent i forhold til antall sau. 

Sak 10/ 16   Arbeid med å arr tur: 

 Tur er utsatt, ikke satt noe ny dato enda. 
 

Sak 11/16  Nytt fra gjeterhund?: 

 Naturligvis er 12-14 august, da er det flere som skal konkurrere i 
Norgesserien. Så det blir vanskelig å delta fult ut på naturligvis, men det 
kommer noen og holder show. Mye kontakt med mange folk, bra 
engasjement, men ikke så mye bønder. Bra engasjement i Setesdal, 
Iveland, Evje og borte i Grimstad område. 

 

 

Sak 12/16   Nytt fra ny Giv: 



 Det har vært 11 ulike engasjement fra det  startet. Litt stille nå under 
lamming. Jakob sender ut mail om det er noen ønsker/ behov videre i 
prosjektet. Det blir en fjelldag, en tørrgjødseldag i sommer. Programmet 
blir laget av Jakob snart. I tillegg blir det innkalt til et styremøte. Bra med 
oppmøte på det som har vært. Høstprogram kommer etter hvert. 

 
Sak 13/16  Naturligvis Evje: 

 Som før, vest Agder ordner med booking ol. Sven klipper, gjeterhund 
kommer. Kåre, sven og Jorun stiller i alle fall på standt fra AA sau og geit 

 

Sak 14/16  Sjavsagt sau på Helle: 

 Arrangementet blir kun på lørdag 27 august, begynner kl 10, Programmet 
er klart, visning og taler, speedklipping, fjøsomvisning og presentasjon. 
Marknaden slutter kl 17-18 tiden. Fest middag for sauebønder i Valle på 
sylvergarden, og ellers for andre inviterte. Trenger hjelp til å reklamere 
for arrangmentet. Få som har gitt tilbakemelding ang stand. Og om de 
blir med på festmiddagen. Fristen er 1 juni 

 

Sak 15/16  Påmeldinger inseminering: 

 4 påmeldte til nå, mener at det er stor interesse, vil reklamere litt mer 
 

Sak 16/16  Fordeling Radiobjeller: 

 Utdeling av liste over fordeling på beite lag og info om kontaktpersoner. 
Søknad på over 300 bjeller. 150 tilgjengelige, 149 fordelt, en i reserve. 
Ønsker bedre søknadsskjema til neste år. Litt forvirrende i forhold til å 
fylle ut. Bla ikke spørsmål om sauetall, og antall medlemmer bak 
søknaden, men allikevel ingen plass å skrive noe om dette i søknad. 

 Fritt frem for å søke, håper på større volum, slik at alle får det de vil ha.  
 

Sak 17/16  Eventuelt: 

 Det vil bli arrangert klippekurs, blir annonsert på sau og geit sin nettside. 

 Neste styremøte blir i slutten av august, mulig fredag 26 august, dagen 
før sjavsagt Sau på Helle. 

 

 
 

       

 


