Referat styremøte 23. august på Myhrsetra

Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Mette Amrud Sylte, Frode Fjellstad, Kyrre Formo, Hans
Hjelstuen, Sigurd Krekke og Knut Evensen

Sak 15/16
Div referat oppdatering v/Øyvind:
 Gjennomgang fra forrige styremøte 4/16. Godkjent

Sak 16/16
Flyausa-Nessekogen
 Byggesøknad med tegninger og kart sendes kommunen. Øyvind har dialog med
Madshus på teknisk etat i kommunen
 Peis og flaggstang legges ut igjen på Finn.no
 Arbeidet med å flytte bua startes så snart vi har fått innvilget søknaden
 Protokoll fra styremøte 2/16 som viser styrets beslutning om flytting av bua sendes
kommunen for utbetaling av 50 000,- som er avtalt vederlag

Sak 17/16
Fårikålfestival og kåring
 Plassering av kåringsplass er pr. dato usikker pga usikkerhet i framdrift av
forskjønning i sentrum, men bussholdeplass for Fåvang skole er alternativ. Befaring av
plassen tas på neste styremøte
 Oppsett av telt, grinder og annet utstyr skjer på fredag. Ringene samt styret har ansvar
for oppsett og nedtaging. Ringene varsles. Knut sender mail.
 Kåringen starter tradisjonelt med kaffe på Hansen kl 08.00, matservering/fårikål fra kl
11.30. Plass bestemmes på neste styremøte
 Hans har kontroll på «bedømmelse/kåring fra før i tiden»
 Viktig at mønstring i vinneringen skjer ute slik at det er pubilkumsvennlig og
oversiktlig
 Knut sender søknad til Mattilsynet

Sak 18/16
NM saueklipping
 Er fortsatt i god rute
 Referat fra møtene og annen info ligger ute på OSG sin hjemmeside
 Hans og Sigurd har fått oppgaven med å skrive hilsen/fakta fra kommunen og om
saueholdet i midt-dal`n.

Sak 19/16
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
o Hans blir hovedforedragsholder
o Ringebu sau og geit blir invitert
 Høstmøte i løpet av uke 45 på Tunet kro. Kommer tilbake med eksakt dato
o Tema lammedødlighet, foring, parringssesongen mm
o Hans og Knut prates sammen ang foredragsholdere
 Julebord avholdes først i desember. Program, tid og sted kommer…

Neste styremøte er 21. september kl 19.00 på Tunet kro med oppmøte ved Innkjøpslaget
for befaring av kåringsplass

Møtet avsluttet kl 22.00

Knut Evensen, sekr.

