Styremøte 2.12 hos Terje Gunstad
Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Geir Amrud, Mette Amrud Sylte, Terje Gunstad og Knut
Evensen. Forfall. Johnny Høyesveen
Sak 20/14
Referatsaker v/Øyvind-Div. innkommende saker
 Brev fra NSG om informasjon om «min side» som finnes på nsg.no. Her kan man gå
inn og sjekke og oppdatere sitt medlemskap, antall sau mm.
 Det må fines annet opplegg for lagring av «Sigurdarkivet». Øyvind har tatt hånd om
dette, men fra 1.4.15 slutter Øyvind i kommunen og dermed må vi ha alternativ lager.
Øyvind følger opp saken.
Sak 21/14
Vi søker om mere midler enn de 3000,- fra NSG for å dekke opp kostnaden på klippekurset
som ble avholdt i høst. Kostnaden på kurset har gått opp etter den nye avtalen mellom
klippeforeningen og NSG. Vi deler regningen mellom Sør-Fron og Ringebu. Ca. 3000,- på
hvert lag.
Sak 22/14
Årsmøte fastsettes til mandag 26. januar kl 19.00 på Tunet Kro:
 Årsmelding etter mal fra fjoråret
 Søker om støtte/sponsorer for reklame i årsmeldingen
 Trykkes og kjøres ut av styret første del av januar
 Settes på hjemmesiden omgående
 Varsle valgkomiteen
 Øyvind bestiller lokaler
Sak 23/14
Årsplan:
 Fjøsmøte etter fostertelling hos Terje Rotås. Tema: foring og stell etter fostertelling
 Vi får med Hans på opplegget.
 Evt tur utpå vårparten/mars. Aktuelt; Staur for å se på værene og et fjøsbesøk i tillegg
 Vårmøte sammen med Ringebu
 Høstaktiviteter som før, kåring, Fårikålfestival, fjøsmøter og høstmøte
Sak 24/14
Eventuelt:
 Fremmer saker til årsmøte i OSG
o Få inn en kategori for juniorer/aspiranter for medlemskapet i NSG. Dette for å
sikre rekruteringen og ta vare på de yngre og nybegynnerne med få sauer og
der husstandsmedlem ikke lar seg gjøre.
o Økt støtte fra NSG til klippekurs
Knut skriver forslag og sender til styret for godkjenning. Sakene legges fram på regionmøte i
OSG i midten av januar.
Møtet avsluttet kl 22.00
Knut Evensen, sekr.

