
 

 

Referat styremøte 28. mars på Tunet kro  
 

 

Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Johnny Høyesveen, Frode Fjellstad, Camilla Segelstad, 

Sigurd Krekke og Knut Evensen 

Forfall: Mette Amrud Sylte og Kyrre Formo 

 

Møtet startet med befaring i Nesseskogen/Tromsvang for forferdelser til ny kåringsplass 

i forbindelse med årets kåring. Bua og evt staller som skal plasseres i Nesseskogen ble 

også gjennomgått. 

 

Sak 8/17 

 

Div referat oppdatering v/Øyvind: 

 

 Gjennomgang fra forrige styremøte 14. februar ok. 

 Øyvind, Johnny og Knut refererte fra årsmøte til OSG  

 Camilla og Knut referert fra bussturen som gikk til Oppdal og Lesja. Fin tur med ca. 

20 deltakere. 

 Sigurd Krekke ble under årets landsmøte tildelt Gromsauen 2017. 

 Øyvind og Olga Myhrsveen ble under OSG sitt årsmøte tildelt prisen for beste 

spælvær 2016. 

 Vårmøte arrangeres som bestemt i Sør-Fåvang grendehus 30. mars. 
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 Flytting av staller til Nesseskogen sammen med bua. Det er ytret ønsker fra flere hold 

om at det bør tas vare på noen av disse for historien sin del. Både kommunen og 

Fylkesmannen er inne i saken. Flytting av disse må dekkes av offentlige midler. 

 Hans og Sigurd har begynt med å samle stoff/bilder som skal benyttes på infotavle om 

Flyausa ved siden av bua. 

 Flytting av peis, varsler Ludvig Stenumgård/Nina Kanne om at peisen må ned med det 

første. 
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Kåringsdagen 2017: 

 

 Kåring i sentrum i tilknytning til området Tromsvang/Nesseskogen. 

 Gjeterhundoppvisning ved siden av COOP mot Kvitfjelltunet. 

 Klippeshow, Gudbrandsdals mesterskap 

 Eksteriørbedømming av sau v/BU 

 Barneaktiviteter sammen med 4H bla natursti, hesteskokasting, ullbinge mm 



 Komiteen jobber godt sammen med velforeningen slik at dette skal bli en 

«heidundrende» dag med sau i fokus. Denne dagen blir det også offisiell åpning av 

Kiwi. 
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 Registrering av Fåvang sau & geit i Brønnøysundregistret. Dette ble påbegynt i 2016, 

men tydeligvis ikke helt i orden. Johnny og Øyvind tar seg av dette og fullfører dette. 
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Eventuelt: 

 

 Lammekaffe torsdag 27. mars og tirsdag 9. mai på Tunet kl 12.00 

 Grilling v/COOP Prix lørdag 8. april fra kl 11.00. Frode, Johnny, Camilla, Øyvind og 

Knut møter. Griller både kje og lam, poteter fra Tromsnes, kaffe på bålpanne mm. 

 Fåvang sau og geit på FB? Styret følger opp 

 Neste styremøte tirsdag 18. mai kl 19.00 i Sør-Fåvang hos Johnny. Saksliste og varsel 

pr SMS sendes på forhånd av Knut 

 

 

 

Møtet avsluttet kl 21.30 

 

 

Knut Evensen, sekr. 


