
 

 

Referat styremøte 18. mai hos Johnny Høyesveen  
 

 

Følgende møtte: Johnny Høyesveen, Frode Fjellstad, Camilla Segelstad, Hans Hjelstuen, 

Kyrre Formo og Knut Evensen 

 

Forfall: Mette Amrud Sylte og Øyvind Myhrsveen   

 

 

Sak 13/17 

 

Div referat oppdatering: 

 

 Gjennomgang fra forrige styremøte 28. mars, ok. 

 Kommunen har ennå ikke betalt 50 000,- i vederlag for bua på Nesseskogen. Purrer. 

 Endelig, etter mye om og men er vi registrert i Brønnøysundregistret med org.nr: 

915608639 
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Oppsummering av vinter og vårens aktiviteter. For ordens skyld så har Ringebu sau & geit 

vært invitert til alle våre møter, så de er en del av statistikken. Allikevel er over 90 % av de 

fremmøtte fra Fåvang.  

 

 Fjøsmøte hos Camilla og Tore 15. mars, ca. 25 personer 

 Busstur til Oppdal og Lesja 24. mars, ca. 20 personer 

 Vårmøte Sør-Fåvang grendehus 30. mars, 30 personer 

 Pizzakveld etter NM sauklipping på Pub `n Fåvang 7. april, ca. 40 personer (her var 

det fra alle lokallagene i Midt-dalen) 

 Grilling av lam og kje mm v/Prix på Fåvang 8. april, God respons 

 Lammekaffe på Tunet 27. april og 9. mai, ca. 35 personer 

 

Til sammen har vi samlet omkring 150 personer, selv om det er noe «utenbygds» er dette 

veldig bra. Vi ser allikevel at vi må være flinke til å finne temaer som er nyttige for våre 

medlemmer på videre aktiviteter. 
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Flyausa/Nesseskogen: 

 

 Dekke til bua er nå støpt. Frode og Kyrre har tatt seg av dette 

 Anton Myhrmoen har stått for gravearbeidet 

 Bua blir heist på plass med det første. Frode og Kyrre har ansvaret 



 Peis blir tatt ned på forhånd, faktura pålydende 5000,- sendes kjøper Nina K. 

Stenumgård 

 10 staller er tatt ned og lagret inne på Horten Hus. Styret spør om det er nødvendig 

med evt så mange staller om disse skal settes opp i Nesseskogen, både utefra plass og 

det estetiske 

 Hans og Sigurd er godt i gang med materiale til «infotavle» v/bua 
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Kåring og sauedag 30. september: 

 

 Kåring blir mellom Tromsvang og næringshagen 

 Gjeterhundoppvisning ved siden av COOP mot Kvitfjelltunet. 

 Klippeshow, Gudbrandsdals mesterskap, nærheten av Kiwi 

 Eksteriørbedømming av sau og natursti v/BU 

 «Ullaktiviteter» i bua 

 Stor fårikålgryte i Nesseskogen v/Espen Nylende 

 Ulike stands; Landbruksorganisasjoner, leverandører mm 

 Hans gjennomfører gammeldags kåring, tilbakeblikk på 40-50 årene 

 Fest på Tromsvang på kvelden 

 Mere detaljert program kommer 
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Eventuelt: 

 

 Hans og Sigurd er i gang med en artikkel om Flyausa som kommer i Hemgrenda til 

neste år 

 Tid og sted for neste møte? Knut sjekker med Øyvind om tid, tradisjon tro har vi 

augustmøte hos Olga og Øyvind på Myhrsetra.  

 

 

 

Møtet avsluttet kl 22.00 

 

 

Knut Evensen, sekr. 


