
 

 

Referat styremøte 6. juli Tunet kro  
 

 

 

Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Mette Amrud Sylte, Frode Fjellstad, Kyrre Formo, Hans 

Hjelstuen og Knut Evensen 

 

Forfall: Johnny Høyesveen  

 

Sak 11/16 

 

Befaring for plassering av bua fra Flyausa i Nesseskogen. Enighet om plassering i øvre del av 

Nesseskogen. Knut sender tegninger og plasserer denne på karte for byggesøknad til Ringebu 

Kommune. Med søknadene skal også protokoll som viser at Fåvang sau og geit godtar 

50 000,- i kjøpesum fra kommune sendes med 

 

 

Sak 12/16 

 

Div referat oppdatering v/Øyvind: 

 

 Gjennomgang fra forrige styremøte 3/16. Godkjent 

 Øyvind etterlyser skriftlig avtale fra Ringebu markedsforening om samarbeid med 

Fårikålfestivalen. Fåvang sau og geit vil jobbe videre for en sterk Fårikålfestival. 

 NM i sauklipping er under kontroll.  

 Årets høstmøte/fjøsmøte skal omhandle lammedødlighet da det er en utfordring. Tid 

og sted for fjøs og høstmøte kommer vi tilbake til. I forhold til vårmøte må dette 

avklares med Ringebu om vi skal avholde dette i egen regi da Ringebu sau og geit 

ikke arrangerte dette i år. 

 

 

 

Sak 13/16 

 

Flyausa-Nessekogen 

 

 Saken er omtalt i 11/16 under befaring 

 Mål om at bua flyttes i løpet av august 2016 slik at den kan stå klar til Kåring 2016. 

Frode og Kyrre har ansvaret, og delegerer og kaller inn nødvendige personer for 

dugnad. 

 Etter at bua er flyttet anser Fåvang sau og geit seg ferdig med Flyausa, og en epoke er 

over. 

 Øyvind og Knut ordner med byggesøknad 

 

 

 

 



 

 

Sak 14/16 

 

Fårikålfestival og kåring 

 

 Usikkert med plassering av selve kåringsområde i Fåvang sentrum dette året da vi ikke 

vet hvordan sentrum ser ut på den tiden. Dette i forbindelse med forskjønning av 

sentrum i Fåvang. Alt plassering kan være i området Nesseskogen – Tromsvang 

 Kåring er lørdag 1. oktober 

 Øyvind undersøker hvem som skal stå for servering av Fårikål under kåringen. 

Aktuelle er serveringsstedene i Fåvang. 

 Årets smalahovelag går ut dette året. Grunnen er forholdsvis liten interesse siste årene, 

og ikke minst har vi NM helga etter som krever sitt 

 Hans tar for seg forberedelser for kåring før i tiden. Ideen er å vise en kåring slik den 

var før i tiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste styremøte er 23. august kl 19.00 på Myhrsetra 

 

 

 

Møtet avsluttet kl 21.00 

 

Knut Evensen, sekr. 


