Referat styremøte 12. desember på Innovasjonssenteret
Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Johnny Høyesveen, Camilla Segelstad, Sigurd Krekke,
Kyrre Formo, Pål Kjorstad og Knut Evensen
Forfall: Frode Fjellstad, Mette, Amrud Sylte
Sak 36/17
Div referat oppdatering:
 Velkommen til Innovasjonssenteret v/Torveig Dahl. Informasjon om selve senteret og
Opplandsarkivet der bla vi har vårt arkiv
 Omvisning i arkivet med gjennomgang av våre permer. Her er det et godt stykke
Norsk sauehistorie. Sigurd har gjort et godt arbeid.
 Velkommen til Pål Kjorstad. Pål var invitert for å overvære styremøte, og at vi fikk
informasjon om OSG sitt arbeid. Vi spilte inn følgende:
o Høringssaker fra OSG sendes også ut til sekretær i lokallaga, ikke bare leder
o Buss fra Gudbrandsdalen/Oppland til årsmøte og seminar 2-4. mars på
Gardermoen. Dette er et samarbeid mellom OSG, HSG og vertskapsfylke
Akershus
 Gjennomgang fra forrige styremøte 30. oktober: ok.
 Div v/Øyvind:
o Staller i Nesseskogen
 Saken går videre
 Kommunen er ikke enige om plassering, mener andre plasseringer en
Nesseskogen må vurderes. Heller ikke stor iver fra kommunen med å
gjenreise stallene
 Øyvind holder oss videre informert
o Fra de etterlatte etter Arne Amrud har vi fått spørsmål om å overta premier
etter Arne og Heidi sine prestasjoner innen saueholdet, bla avlsstatuetten fra
NSG. Vi takker selvfølgelig ja, og vil stille ut disse i bua i Nesseskogen.
o Mandag 11. januar var det evalueringsmøte etter Fårikålfestivalen. Vi har enda
ikke signert avtale med eier av festivalen; Ringebu Markedsforening. Vi er
opptatt av å sikre at Fåvang får støtte til kåringsdagen og at det er rom for
utvikling av denne. Camilla Segelstad er valgt til nytt medlem fra Fåvang sau
& geit etter Sigurd som ønsket å trekke seg. Nytt møte i komiteen er 17. januar
 Info fra OSG v/Pål:
o Regionmøte på Vinstra i januar med representanter fra sau % geit og
beitelagene
o Årsmøte og seminar Gardermoen 2-4. mars med variert program, bla fjøsbesøk
o Div høringer som lagslovene (tung materie), gjennomgang av instrukser i de
forskjellige råd i NSG mm

Sak 37/17
Årsmøteforberedelser:
 Mandag 29. januar kl 19.00 på Tunet
 Vi kjører på med annonser i årsmeldingen igjen, så langt 6500,- inn. Det er god
inntektskilde for oss som dekker årsmelding, og ikke minst penger i kassa
 Valgkomite er varslet med oversikt over valget
 Johnny ordner regnskap slik at det blir med i trykken på årsmelding. Knut lager
årsmelding på tidligere år sin mal. Sendes for gjennomlesing til styret før utsendelse
 Lokaler er bestilt av Øyvind

Møtet avsluttet kl 22.00

Knut Evensen, sekr.

