
 

 

Referat styremøte 21. september, Tunet  
 

 

 

Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Frode Fjellstad, Kyrre Formo, Hans Hjelstuen, Sigurd 

Krekke og Knut Evensen 

 

 

Sak 20/16 

 

Div referat oppdatering v/Øyvind: 

 

 Gjennomgang fra forrige styremøte 5/16. Godkjent 

 Det har vært «litt bråk» i forbindelse med speed klipping på Rudi tidligere i høst. 

Øyvind er i dialog med Mattilsynet i forbindelse med NM. Søknad er sendt v/Knut 

både for selve klippingen og speed klippingen. Avventer svar. 

 

 

Sak 21/16 

 

Kåringsdagen: 

 

 Kaffe på Hansen fra kl 08.00 

 Kåringen starter kl 09.00 på oppstilt kåringsplass v/busslomma ovenfor Innkjøpslaget 

 Oppsetting av binger mm kl 17.00 fredag før kåring. Ringlederne kaller inn sitt 

mannskap. Øyvind kontakter ringlederne. Edvard er «bas» 

 Kyrre henter grinder på Sylte sammen med Øyvind og 2-3 personer til 

 Hans trenger en ekstra binge for 5-6 værer i forbindelse med «gammel utstilling». 

Mammut lager di plakater med bilder fra tidligere utstillinger 

 Dommere er Trond Ola Heggen NKS og Pål Kjorstad Spæl. Jan Aarskog er sekretær 

 

 

Sak 22/16 

 

NM sauklipping: 

 

 Status v/Knut 

o Alt er under kontroll og det jobbes hardt i alle instanser for «tidenes NM» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 23/16 

 

Flyausa - Nesseskogen 

 

 Terje Gunstad, Tore Segelstad og Knut Evensen får ansvaret med å ta ned 5-6 

bjørketre i Nesseskogen for kommunen, inkludert tomt a for bua. Som motytelse 

legger Ringebu kommune inn strøm til bua vederlagsfritt. 

 Byggesøknaden er endelig innvilget, etter mye «om og men»… 

 Planlagt videre framdrift: etter NM tas det sikte på å forberde tomt og flytte bua så 

snart det er klart. Forhåpentligvis dette året 

 Ringebu kommune betaler strøm og forsikring, dvs de har hovedansvaret. Fåvang sau 

og geit har «hovedbruksrett» og har egne nøkler for utlån til andre lag og foreninger 

 

 

Sak 24/16 

 

Høstmøter 

 

 Fjøsmøte 20. oktober kl 19.00 hos Frode Fjellstad m/tema livlam, helse, holdvurdering 

mm 

o Kaffe, mat og litt faglig påfyll i Høgvang etter fjøsbesøk, ca. 20.30 

o Hans blir hovedforedragsholder  

o Ringebu sau og geit blir invitert 

o Knut ordner ovetrekksko 

 

 Høstmøte onsdag 9. november på Tunet kro.  

o Tema lammedødlighet, foring, parringsesongen mm v/veterinær. Hans og Knut 

sjekker rundt dette. 

 

 Julebord avholdes på en fredag i slutten av november. Program, tid og sted kommr. 

Øyvind sjekker med Tunet 

 

 

 

 

Møtet avsluttet kl 22.00 

 

 

 

Knut Evensen, sekr. 


