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Referat styremøte 03.02.11 

 

Oppmøte: Sven, Helge, Osmund, Britt, Martijn, Einar (ordstyrer fylkesårsmøte) 

 

8/11 Ingen merknader. 

9/11 - Sven var på møte hos Fylkesmannen 24.01 ang. organisering av skadefellingslaget. 

 Se vedlegg brev fra 2011/169. 

 - Invitasjon for årsmøtet i Rogaland S&G 18./19.02. Sven regner med å stille opp. 

 - Sven hadde telefonmøte med Mattilsynet ang. tilsynskampanje ved viltsau drift 

10/11 Se ferdig årsmøte og årsmelding på internett. 

11/11 Tatt opp i arbeidsplan 2011. Styret sender brev til Norilia: innholdet blir om at styret

 ønsker en forklaring hvorfor det plutselig blir mye mer andre klasse ull i forhold til 

 tidligere år. Styret har registrert at flere medlemmer er misfornøyd med dagens 

 klassifisering etter at lagene begynte å levere ull til Gol. Styret stiller seg undrende til 

 praksisen at oppgjøret blir bedre når man ringer og klager. Betyr det at bare de som 

 klager får bedre behandling? 

12/11 Styret i Vest-Agder er positiv til bruken av heimesiden under visse betingelser, som 

 skal diskuteres med de ansvarlige personene innen gjeterhund klubben. 

13/11 - Sven foreslår at styret kjøper inn avlspremien (sølvskje) for 2010. Styret er enig. 

 - Martijn nevner at det er mulig for laget å ha annonser på heimesiden, til prisene som 

 styret bestemmer selv. Laget skal jobbe med det. Forslaget er 1000,- per år for logo 

 + link. 

 

Møtet sluttet kl. 20.50. 

 

 


