
 

 

Referat styremøte 24. august på Myhrsetra  
 

 

Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Johnny Høyesveen, Frode Fjellstad, Mette Amrud Sylte, 

Camilla Segelstad, Hans Hjelstuen, Sigurd Krekke og Knut Evensen 

 

Forfall: Kyrre Formo 

 

 

Sak 19/17 

 

Div referat oppdatering: 

 

 Gjennomgang fra forrige styremøte 18. mai, ok. 

 

 

Sak 20/17 

 

Div referat, gjennomgang v/Øyvind 

 

 Faktura fra pizzakveld «etter NM» etterlyses av Johnny 

 Positive tilbakemeldinger fra grilling og statsrådbesøk i Fåvang 8. juli. Knut har 

rapportert tilbake til NSG 

 

 

Sak 21/17 

 

Fårikålfestival/kåring i Fåvang sentrum: 

 

Følgende er medlemmer i komiteen for sauedagen i Fåvang: Øyvind Myhrsveen. Camilla 

Segelstad, Frode Fjellstad, Guro Romsås og Nina Bryhn. Fullstendig program kommer i bla 

Ringebu posten. Tid for alle aktiviteten er ikke klart, men innholdet er slik: 

 

Fredag 29. september: 

 

 Åpning av årets Fårikålfestival i huset Granmo v/Hans Hjelstuen 

 Konsert med Tina og Brede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lørdag 30. september: 

 

 Kaffe Hansen fra kl 08.00 

 Kåring kl 09.00 

 Eksteriørbedømming av sau v/Hans og Nina 

 Musikk v/Fåvang musikkforening  

 Gjeterhundoppvisning 

 Klippekonkuranse 

 «Gammeldags kåring» v/Hans 

 Bondelaget har stand m/bla hesteskokasting 

 Barnehagen deltar med ulike innslag 

 Fiolingruppe fra kulturskolen underholder 

 Spinning av ull mm v/Aud Strangstadstuen 

 Åpning av bua fra Flyausa  

 Myhrgrenda sanitetslag selger kaffe mm fra Bua 

 Natursti v/BU 

 Ullbinge vor barn 

 Fårikålgryte i Nesseskogen m/salg av fårikål 

 Ulike stands 

 Fårepub på Tunet fra kl 18.30 

 

 

Oppsett av grinder til kåring fra kl 18.00. Ringledere i spæl og NKS varsler sine medlemmer. 

I år blir det kun utdeling av sløyfer på selve kåringen. Pokaler er for Fåvang sau & geit sine 

medlemmer og deles ut på årsmøte. 

Opprydding blir umiddelbart etter kåring lørdag. Det kjøpes koster og flis. Frode ordner dette. 

 

Sak 22/17 

 

Klippekurs: 

 

Vi arrangerer både A kurs for nybegynnere, og B for videregående dette året. Kursene blir 

avhold hhv 22.-24. september og 13.-15. oktober hos Siri og Stein i Sør- Fåvang. Kurset 

støttes av bygdefolkets studieforbund, og skal gå i null for vår del. Fåvang sau & geit støtter 

klippere fra Fåvang med 300,- pr deltaker. 

Pr dato så har vi påmeldt 9 stk på B og 7 på A. Maks 10 deltakere på hvert kurs «sånn ca». 

 

 

Sak 23/17 

 

På Fårikålens dag siste torsdag i september som i år er 28. september vil vi overrekke lam til 

Linåkertunet som skal få servert fårikål. Dette håper vi kan være et positivt tiltak som generell 

markedsføring av lam, og at de eldre skal få et godt måltid Norsk lam. Linåkertunet er kjent 

for å servere mat fra «bunnen av», så vi er sikre på at dette blir en festdag for de eldre i 

kommunen vår. Øivind sjekker opp med Linåkertunet rundt det praktiske, og tar kontakt med 

pressen for litt pr.  

 

 

 



 

Sak 24/17 

 

Høstaktiviteter: 

 

 Fårikålfestival og kåring 

 Klippekurs 22.-24. september og 13.-15. oktober 

 Overrekking av lam til Linåkertunet 

 Fjøsmøte 16. oktober m/fokus på snyltrer, utplukk av livlam, foring og stell ellers 

v/Hans og veterinær 

 Høstmøte Tunet kro mandag 6. november m/fokus på semin og seminteknikk, foring 

og stell, info v/Pål Kjorstad rovdyr, NSG, OSG 

 Julebord 

 

 

Sak 25/17 

 

Eventuelt: 

 

 Hans og Sigurd jobber fortsatt og godt med info, historie mm omkring Bua i 

Nesseskogen og dens historie 

 Pr. dato har vi 38 000,- i banken, og ullpenger på ca. 15-20 000,- mangler. Johnny 

etterlyser disse 

 Øyvind er med i gruppa omkring flytting av staller i fra Flyausa til Nesseskogen. 

Prosjektet er kostnadsberegnet til 385 000,- som skal finansieres av Fylkeskommunen, 

Gjensidigestiftelsen (?), kommunen m.fl. Prosjektet er foreløpig usikkert, men det 

jobbes med. 

 Tid og sted for neste møte: torsdag 21. september kl 19.00 på Tunet sammen med 

Fårikålfestivalen og arbeidsgruppa for kåringsdagen.  

 

 

 

Møtet avsluttet kl 22.00 

 

 

Knut Evensen, sekr. 


