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Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 

 
 

  Sau på sommerbeite 2013. Foto: Rasmus Kjorstad 

 

 

Ledermøter 2014 

Dokka 15/1 2014 og Kvam 16/1 2014 

 

Årsmøte og seminar 

Beitostølen 7/3 – 9/3 2014 

 

Elektronisk overvåking 2014 
 



 

 

Innkalling til ledermøte 
 

Styret i OSG inviterer, som i fjor, til regionale ledermøter med lokallagsledere istedenfor de 

tidligere regionmøtene vi hadde før. Vi håper at alle lokallagslederne kan delta på møtene. 

Alternativt må disse sende nestleder eller annet styremedlem om de ikke selv kan møte. Det er 

viktig at alle lokallag er representert. Møtedatoer/steder er: 
Onsdag 15. januar 2014 kl. 19.00 – Nordsinni Menighetshus, Dokka 

Torsdag 16. januar 2014 kl. 19.00 – Vertshuset Sinclair, Kvam  

 
Sakliste: 

1. Åpning, navneopprop og velkommen. 

2. Saker fra lokallaga 

3. Innspill til jordbruksforhandlingene 2013 

4. Orientering fra valgnemnda 

5. Saker fra fylkeslaget – spørsmål/diskusjon. 

Håkon Gjelstad og Pål Kjorstad stiller fra styret på begge møtene. 

 

Innkalling til årsmøte på Beitostølen 2014 
Det innkalles til årsmøte i Oppland Sau og Geit på Radisson Blu Resort, Beitostølen lørdag 8. 

mars 2014 kl. 09.00.   

Årsmøte i OSG vedtok på årsmøte 19. februar 2012 at lokallaga kan møte med 1 representant 

pr. påbegynt 25 medlemmer på fylkeslagets årsmøte. Dvs: 1 representant (1-25 medlemmer), 

2 representanter (26-50 medlemmer), osv.  

Vi minner om at lokallag som vil sikre årsmøteutsendinger plass på seminaret og med 

overnatting til årsmøtehelga, må huske å melde seg på så snart som mulig.  

Siste frist: 31. januar 2014. Vi minner om at det samme gjelder for årsmøteutsendingene til 

Ring 41 Oppland. 

Påmelding direkte til hotellet på marit@beitostolen.com eller tlf. 61353000. Ved påmelding 

vennligst oppgi: Navn på de som meldes på, adresse, e-postadresse, mobiltlf. og eventuelt 

opplysninger om lokallag/ringavdeling en er utsending fra. Dersom navn på utsending ikke er 

kjent, må lokallaget/ringavdelingen reservere plass i lokallagets/ringavdelingens navn. 

 

Kandidater til utmerkelser og fylkeslagets diplom 
Styret ber om at forslag fra laga på kandidater til utmerkelser og fylkeslagets diplom sendes 

styrets sekretær Pål Kjorstad, Kilevegen 98, 2647 Sør Fron innen 31. januar 2014. Eventuelt 

eller helst på e-post til pkjorstad@ventelo.net 

 

Saker som lokallaga ønsker å fremme for årsmøtet. Frist – 31.01.14 
Saker som lokallag ønsker å fremme for årsmøtet må være styret i hende senest 1-en måned 

før årsmøtet. Styret ber derfor om at aktuelle saker sendes styrets sekretær innen 31. januar 

2014, slik at styret kan forberede saklista i sitt styremøte før årsmøtet. 

 

Forslag på kandidater til valgene i årsmøtet 
Valgnemnda deltar med representant i regionmøtene. Laga kan fremme forslag på kandidater i 

ledermøtene eller sende det til valgnemndas leder som er Lars Olav Leirdal, 2847 Kolbu, Tlf. 

61167435, mob. 92808065 eller e-post: l-olale@online.no innen 20. januar 2014. 
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Følgende er på valg:  

Leder:    Håkon Gjelstad, Øystre Slidre (1 år) 

Styremedlemmer:  Alf Ouren, Biri (1 år) 

    Anna Ulmo, Sel (2 år) 

                                               Pål Kjorstad, Sør-Fron (2 år) 

Nestleder til styret:  Pål Kjorstad, Sør-Fron (1 år) 

Varamedlemmer til styret: 1. Jann-Erik Dalum, Lesja (1 år) 

    2. Berit Leine Kaltoft, Gausdal (1 år) 

    2. Anne Ingeborg Terningen, Dokka (1 år) 

Valg av revisor:  Toten Regnskapskontor AS, Eina (1 år) 

Møteleder for årsmøte 2013   Håkon Gjelstad m/vara Anna Ulmo   

Valgnemda – 1 medlem: Ole Steinde, Øystre Slidre m/vara Kristin Bakka Lajord, Vang  

Valgnemda – leder:                Lars Olav Leirdal, Kolbu m/vara Ola Masseng Sylte, Nord-Fron 

 

Valgkomiteen har også i oppgave å fremme forslag på godtgjørelser til tillitsvalgte. 

 

Kort informasjon om valget i 2014 og skifte av sekretær 
 

Håkon Gjelstad, Pål Kjorstad, Anna Ulmo og Alf Ouren går alle ut av styret. Ken Lunn slutter 

som sekretær og kasserer ved årsskifte, og Pål Kjorstad tar over dette arbeidet. Det er selvsagt 

uheldig med så stor utskifting av tillitsvalgte på samme tid. Derfor er det svært viktig at 

medlemmene i organisasjonen vår finner nye flinke tillitsfolk, som vil lede OSG inn i nye år. 

 

 
Minne frå turen til Skottland 2013 

Praktver på Royal Highland Show 2013. Foto: Pål Kjorstad 

 



 

 

 

Program for årsmøtehelga:  

 
Da seminaret i år er litt redusert er årsmøtene i fylkeslaget og ringen åpent for alle. 

 

Fredag 7. mars:  

Årsmøte Ring 41 Oppland kl. 17.00-19.30 (åpent for alle)   

 

Lørdag 8. mars:  

Årsmøte i Oppland Sau og Geit (årsmøtesaker) kl. 09.00-13.00 (åpent for alle)  

Årsmøtet fortsetter med faginnslag med Nortura og rovviltforvaltning kl. 14.00-17.00  

Utdeling av premier og utmerkelser m/kulturelle innslag kl. 18.00-19.00  

Festmiddag kl. 19.00 

 

Søndag 9. mars:  

Fagseminar m/tema sauavl kl. 09.00-13.00  

Animalia presenterer muligheter med ny sauekontroll  

Sauerasenes sterke og svake sider v/avlsavdelinga i NSG  

Rekruttering av avlsdyr i bruksbesetninger v/avlsrådet  

 

 

 

Skinnsømkurs holdes parallelt med seminaret 

lørdag 8. mars kl. 09.00-16.00 og søndag 9. mars kl. 09.00-12.00.  

Pris pr. deltager for skinnsømkurset er kr: 600,-. For spørsmål og påmelding 

ta kontakt med kursleder Signe Kjorstad, tlf. 95259449. 

Deltagerne oppfordres til å ta med eget materiell men det vil være noe å få 

kjøpt til de som ikke har selv. (Begrenset antall plasser). 

 

 

Fylkesstyrets oppfordrer lokallaga å arbeide med/ gi innspill på følgende: 
 Jordbruksforhandlingene våren 2014 

 Fremme saker til årsmøte i OSG 8/3 2014  

 Komme med forslag til uttalelse fra dette årsmøtet 

 

Det er fint om lokallaga forbereder innspill på disse sakene og legger det fram på ledermøtene 

i januar eller sender innspill så raskt som mulig og seinest 31.01.2014 til fylkeslagets sekretær 

på e-post: pkjorstad@ventelo.net eller per post til: Pål Kjorstad, Kilevegen 98, 2647 Sør-Fron.  

 

Lokallag som ønsker deltagelse fra styremedlemmer på lokallagsmøter/årsmøter bes om å 

kontakte leder, et styremedlem eller sekretær i god tid før møtet. 
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Søknad om å leie radiobjeller, findmysheep-

enheter, lammenoder og saltsteinsavlesere fra 

OSG v/Oppland Radiobjøllelag 

 
Oppland Radiobjøllelag, egen avdeling under Oppland Sau og Geit utvider også dette året 

med flere radiobjeller og flere findmysheep-enheter. Kriteriene for å leie er de samme som i 

fjor, slik som krav om betaling, rapportering og krav om medlemskap i organisasjonen vår. 

Deltakarene som var med i 2013, og som har sendt inn rapport er registrert og får fortsette 

med minst det samme i 2014. Flere av disse har samtidig på skjemaet søkt om flere. Noen har 

ikke levert rapport og leiefordelen for 2014 henger i en tynn tråd. Det er allerede innkjøpt 150 

nye radiobjeller og 50 nye findmysheep-enheter. I tillegg til at vi har en del ledig utstyr fra 

medlemmer som har sluttet med sau eller har valgt å slutte med slikt utstyr. Men trenden er at 

flere vil ha slikt, og at de som har vil å flere enheter. Det vil derfor bli innkjøpt flere enheter 

av diverse slag til neste sesong alt ettersom hvor mye midler som blir stilt til rådighet. 

Søknadsfrist for å få leie elektronisk utstyr er 15/2 2014. Dersom det blir mange søknader, 

blir søknader fra besetninger med unormale høye søyetap på utmarksbeite prioritert, i tillegg 

til at vi gjerne vil ha utstyr i alle regioner i fylket. Fordelingen av elektronisk utstyr blir som i 

før behandlet i samarbeid med Landbruksavdelinga hos FM i Oppland, og fordelingen vil 

være klar til årsmøtet vårt. 

 

Søknad om å leie utstyr skal sendes bare på e-post til adressa: pkjorstad@ventelo.net. 

Leiesummen blir antagelig den samme som i fjor på kr. 210,- + mva pr. 

radiobjelle/findmysheep, kr. 25,- + mva pr. lammenode, kr. 50,- + mva pr. POI og kr. 2.500,- 

+ mva pr. saltsteinsavleser. Vi har ledige saltsteinsavlesere. Søknadskjema for 2014 ligger på 

hjemmesiden til Oppland Sau og Geit på http://nsg.no/Oppland/. 

 

 
Dommarsamling for region øst i Oppland 2013. Foto: Ken Lunn 

 

Styret i Oppland Sau og Geit ønsker dere alle et riktig godt nytt år! 

http://nsg.no/Oppland/

