
 

 

Referat styremøte 14. februar på Søre Berge  
 

 

Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Johnny Høyesveen, Frode Fjellstad, Kyrre Formo, 

Camilla Segelstad og Knut Evensen 

Forfall: Mette Amrud Sylte  

 

 

Sak 1/17 

 

Konstituering av styret med følgende sammensetning: 

 

 Leder Øyvind Myhrsveen – valgt på årsmøte 

 Nestleder Frode Fjellstad – ikke på valg 

 Kasserer Johnny Høyesveen – valgt på årsmøte 

 Sekretær Knut Evensen – valgt på årsmøte 

 Styremedlem Mette Amrud Sylte – ikke på valg 

 1. vara Kyrre Formo – valgt på årsmøte 

 2. vara Camilla Segelstad – valgt på årsmøte 

 3 vara Pål Borgen – valgt på årsmøte 

 

 Leder valgkomite Terje Rotås – ikke på valg 

 Valgkomitemedlem Per Erik Tromsnes – ikke på valg 

 Valgkomitemedlem Anton Myhrmoen –valgt på årsmøte 

 Revisor Anders G Fretheim 

 Revisor Atle Aarnes 
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Div referat oppdatering v/Øyvind: 

 

 Gjennomgang fra forrige styremøte 5. desember 2016 ok. I fremtiden skal referat fra 

forrige styremøte sendes styret etter møte så snart referat er skrevet. 

 NM sauklipping. Avsluttende møte i komiteen inkl leder i involverte lokallag og Anne 

B. Vestad fra Ringebu kommune på Fjøssystemer 20. februar. Overskudd ble på ca. 

14 000,-. Dette fordeles på de 4 lokallagene 

 Det er fra oss ønskelig med en «pizzakveld» for de frivillige og medlemmer i 

lokallagene ellers. Øyvind og Knut følger opp 

 Nesseskogen «går sin gang». Hogging av bjørker skjer med et aller første. 

 Øyvind følger opp med Ringebu markedsforening og kommunen om avtale for 

fremtidige Fårikålfestivaler. Dette må på plass. 

 Kåringsdagen i Fåvang. Her er det muligheter. Fåvang sau & geit tar et møte med 

Fåvang næringsforening for å lage et godt program for dagen. Fra sau & geit møter 

Øyvind Myhrsveen, Camilla Segelstad, Frode Fjellstad, Nina Bryhn og Guro Romsås 

 



 I forbindelse med Fårikålens dag vil vi forsøke å få sponset lammeslakt og overrekke 

dette til Linåkertunet som en «gest». Linåkertunet lager mate fra botn av, så vi ser på 

dette som et godt tiltak for de eldre i kommunen. God pr er det også, så vi vil varsle 

aktuelle aviser/media. 
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Referat fra regionmøte OSG 8. februar på Sødorp Gjestgivergård. Frode deltok og kan melde 

følgende: 

 

 40 fremmøtte fra ulike lokallag og beitelag 

 Mye rovdyrprat, info om erstatningssøknader. Få som anker rovdyrerstatning 

 Overproduksjon, ymse tanker om det. Lite lam i butikk skaper i alle fall misnøye. 

 Info om nytt opplegg for produksjonssøknader 

 Gjerding og hyttefelt 

 Radiobjeller 
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Arbeidsplan 2017: 

 

 Fjøsmøte i mars, Camilla og Tore Segelstad. Vanlige tema, fjøsåpning 

 Busstur til Oppdal for fjøsbesøk hos Øyvind Drivstuen, Lesja hos Ellen Sørumgård 

Syse som har småskalaproduksjon av lam og sau 

 Vårmøte med fokus på lamming, veterinær, foring mm 

 Lammekaffe i april/mai  

 Bua Nesseskogen 

 Fårikålfestival og kåring 

 Fjøsmøte og høstmøte oktober/november 

 Fårikålens dag og overrekking av lammeslakt v/Linåkertunet 

 Klippekurs for nybegynner og viderekommende oktober/november 

 Julebord desember 

 Vanlig styrearbeid mm, i tillegg med deltagelse på div møter 
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 Registrering av Fåvang sau & geit i Brønnøysundregistret. Dette ble påbegynt i 2016, 

men tydeligvis ikke helt i orden. Johnny og Øyvind tar seg av dette og fullfører dette. 
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 Årsmøte OSG Spisbergseter 3-5. mars. Øyvind Myhrsveen, Øyvind Krogsveen, 

Johnny Høyesveen og Knut Evensen møter. Vi har 3 utsendinger, så en blir foreløpig 

vara. 
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Eventuelt: 

 

 Boka til Sigurd med alle avisutklipp jobbes fortsatt med i forhold til finansiering. Knut 

sender minnepenn med alle utklipp som er scannet i forbindelse med dette. 

 Neste styremøte tirsdag 28. mars kl 19.00 i Sør-Fåvang, Johnny eller Mette? Saksliste 

og varsel pr SMS sendes på forhånd av Knut 

 

 

 

 

 

Møtet avsluttet kl 22.00 

 

 

Knut Evensen, sekr. 


