
Aust-Agder Sau og Geit 
 
 

 

 

Referat styremøte 13.10.16 

 

Type Møte 

 

Møtested Møtedato -Tid 

Styremøte 

Landbrukskontoret på  

Evje 

 

Torsdag 13.10.16 kl 18.00 

Deltagere Kopi av saksliste til: 

Kåre Blålid, Sven Reiersen, Jorunn 

Upstad, Linn Kristin Flaten og 

Bjørn Tore Hovland 

Meldt Forfall: 

 

Sekr.  

 

Vedlegg: Ingen 

 

Saksliste: 

Sak 18/16 NM gjeterhund 2016 
Fylkesstyret gikk i gjennom resultatlister og gratulerer Rune Landås, Vest-
Agder, med NM seieren. Styret gratulerer også Linn Kristin flaten med flott 
innstas med sine to hunder Hillbilly Deluxe og Billy Jean. Beste fylke i år var 
Aust-Agder. Samlet innstas fra Aust-Agder gir oss videre mulighet for +1 
deltager til neste års NM. 
 
Sak 19/16 Åpning av fjøs på Helle 27.8.16 
Lokallaget er godt fornøyd med gjennomføringen. Alt fungerte etter planen og 
budsjettet ser ut til å holde. Masse folk og godt vær skapte en god ramme. 
Statsråden ble i hele 3 timer og var i stor slag. Fylkesstyret gratulerte lokallaget 
med innsatsen. Næringen / faglaget trenger slike arr. 
 
Sak 20/16 Ledermøte i november 
Ledermøtet legges til Revsnes Hotell den 17 eller 24 november. I tillegg til fate 
saker som beiterapport, status i lokallag osv forsøker Fylkesstyret å sette opp 
en innlegg med tema i forhold til markedsituasjonen. Leder tar dette opp med 
NSG sentralt. 
 
 
 
 



Sak 21/16 Uttale til valgnemnd sentralt. 
Fylkesstyret har frist til 15.11.16 til å komme med innspill til sentrale valg 2017. 
Styret nå i en prosess for å fremme våre meninger om personer på valg. 
Lokallagsledere har mottatt epost fra leder og invitert til å komme med innspill. 
 
Sak 22/16 Innspill i media « Myter om sau» 
Erica Fjæran NSG har forfattet et innspill til media i f t tapstall på beite. 
Fylkeslagene skal finne sin tilnærming, også redigerer i dokumentet, for så å få 
til en spredning lokalt. Leder har jobbet med dette og sendt det til Fævennen, 
Agderposten, Setesdølen og Frolendingen.  
 
Sak 23/16 Representantskapsmøte 18 og 19.11.16 
Leder deltar på rep møtet. Fylkesstyret foretok en gjennomgang av sakslisten 
som forberedelse til møtet. 
 
Eventuelt: 
Leder orienterte om at det kontakt med Nortura om å få ny sekretær. Det 
jobbes med saken.  
 

 
Lillesand 14.10.16 

 

Kåre Blålid 

 

 


