Velkommen til årsmøte i Telemark sau og geit.
på Morgedal Hotel fredag 1-2 mars 2019.
Oppmøte med innkvartering og ein matbit kl. 15:30
Årsmøte kl. 16:00 med årsmøtemiddag og utdeling av premier samt
"årets lotteri"
Årsmeldinga ligg på Telemark sau og geit sine nettsider
http://www.nsg.no/telemark/

Fagprogrammet laurdag er satt saman av interessante foredrag:

Kr 1600,- pr. person i dobbeltrom. Enkeltromtillegg 200,Fagdag inkl. lunsj kr 400,Årsmøte inkl. "festmiddag" kr 650,Møtedeltakarane/lokallaga betalar deltakaravgifta til TSG konto
2694.25.00962 innan påmeldingsfristen
All påmelding til sekretæren – tlf. / SMS 902 04 121 eller e-post
innan fristen 17.02.2019

Program for årsmøte
Fredag 1 mars kl. 16:00

Kl. 15.30 Oppmøte, innkvartering. Enkel servering
Kl. 16:00

Årsmøte - saksliste:
Opning ved leiar i TSG, Knut Johan Hvistendahl
Sak 1: Opprop, godkjenning av innkalling, sakliste og
forretningsorden
Sak 2: Val av 2 representantar til, saman med
møteleiaren, underskrive protokollen
Sak 3: Årsmelding 2018
Sak 4: Rekneskap og revisorrapport 2018
Sak 5: Arbeidsplan 2019
Sak 6: Budsjett 2019
Sak 7: Val: - Leiar (for eitt år)
- 2 styremedlem (for to år)
- Nestleiar (veljast mellom styremedlemmene- eitt år)
- 3 vara medlemmar til styret (for eitt år)
- 1 ny representant i valnemnd (for tre år)
- møteleiar for årsmøte i 2020
Sak 8: Godtgjersler til styret
Sak 9: Handsaming av innkomne saker og uttaler

Kl. 19.30

MIDDAG med utmerkingar, lotteri og god stemning

Program for fagdag
2. mars på Morgedal Hotel

Kl. 08:55 Velkommen til fagdag v/ Knut Johan Hvistendahl
Kl. 09:00 "Organisasjonsutviklingsprosjekt i NSG

- Bærekraft"

v/ styremedlem i NSG Else Horge Asplin
Kl. 09:30 "Norilia – gull av gråstein" Oppdraget er å utnytte heile dyret til
produkter verden har nytte og glede av.
Hør Terje Bakken, leiar på Norilia Gol fortelje om plussprodukta som
utgjær om lag 35 % av all biomasse kjøttindustrien mottar av husdyr
og egg
Kl. 10:15 Pause med kaffi og utsjekk
Kl. 10:45 "Korleis finne kadaver" v/ styremedlem i Norske Kadaverhunder Jonny
Mathisen. Jonny er frå Kvam i Gudbrandsdalen. Fagansvarlig i Norske
Kadaverhunder. Utdanna instruktør og rovviltansvarlig i Nord- Fron sau
og geit. Han har brei erfaring med hund. Redningshund, brukshund og
lydighet. Jobber for at ekvipasjene i Norske kadaverhunder skal bli ein
ressurs i forvaltninga av rovdyr i Norge.
Kl. 11:45 Pause
Kl. 12:00 Beitetap og beitedyktighet samt vaksinasjon av sau. Viktige tema
som verkar inn på dyrevelferden, småfebondens omdømme og økonomi.
Tore Skeidsvoll Tollersrud, Spesialveterinær, Helsetjenesten for sau.
Kl. 13:00 Avslutning med lunsj.

Me håpar mange nyttar høve til og kome saman til
fagprat og sosialt samvær.

