
 

 

Referat styremøte 30. oktober på Fjøssystemer  
 

 

Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Johnny Høyesveen, Frode Fjellstad, Mette Amrud Sylte, 

Camilla Segelstad, Hans Hjelstuen, Sigurd Krekke, Kyrre Formo, Nina Bryhn og Knut 

Evensen 

 

Forfall: Guro Romsås 

 

Sak 30/17 

 

Div referat oppdatering: 

 

 Gjennomgang fra forrige styremøte 21. september: ok. 

 Staller i Nesseskogen 

o Saken går videre 

o Fylkesmannen og kommunen er ikke enige om plassering 

o Søkt om midler fra Sparebankfestivalen om midler 

o Budsjett 425 000,- 

o Øyvind holder oss videre informert 

 

 

Sak 31/17 

 

Evaluering fra årets Fårikålfestival, ordet fritt: 

 

 Positive tilbakemeldinger fra folk, godt fremmøte 

 Økonomi 

o Fårikålfestivalen dekker lyd, telt og underholdning 8500,- 

 Årets festival er godt grunnlag for videre utvikling 

 Årets komite forsetter 2019 

 Tid for neste års festival lørdag 29. september 

 Evaluering av årets Fårikålfestival med det første, Øyvind deltar 
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Høstprogram, som vedtatt på sist møte: 

 

 Høstmøte mandag 6. november på Tunet 

 Julebord fredag 8. desember Sør-Fåvang grendehus 

 Tur til Staur onsdag 8. november. Avreise kl 13.00 fra Kvitfjelltunet 
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Klippekurs: 

 

 Både A og B kurs er ferdig med totalt 20 deltakere er ferdig avviklet 

 Godt gjennomførte kurs med gode tilbakemeldinger/evalueringer 

 Utgifter ca. 53 000,- ++, 20 000,- tilskudd fra NSG, 2000,- faktureres deltakere 

 Kurset går litt i pluss, da er ikke administrasjon, kjøring av sau mm tatt med 

 Stor takk til Siri og Stein for fjøs, sau og mat 
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Økonomi: 

 

 27 000,- pr dato på konto 

 

 

Sak 34/17 

 

Årsmøte: 

 

 Årsmøte mandag 29. januar kl 19.00 2018 på Tunet 

 Øyvind ordner/bestiller lokaler  

 Sigurd ordner premier 

 Annonsering 500,- pr firma i årsmelding, 1000,- årsmelding og hjemmeside. Vi 

fordeler forespørslene slik: 

o Camilla: 

 Borgedal Bygg 

 Anton Myhrmoen 

o Kyrre: 

 Stenumgård Bygg 

 YX Tunet 

 Kolonialen Kroa 

 John Lien rørlegger 

o Johnny: 

 Fåvang elektro 

 Vekstra 

 Knarrhult 

o Mette: 

 Furuseth 

o Frode: 

 Maskinsenteret 

 AgroDynmica 

o Øyvind: 

 Byggern 

 Tunet 

 Annis (4 spekepølser til NM sauklipping deltakerne ) 

 



o Knut: 

 Findmy 

 Horten elektro 

 GEI 

 Fjøssystemer 

 Nortura 

 Strand Unikorn 

 Felleskjøpet 

 

Vanlige årsmøtesaker, varsle valgkomiteen og årsmelding ordner Knut. Sendes til 

gjennomlesning til styret før utsendelse. 

 

Sak 35/17 

 

Eventuelt: 

 

 Sigurd har plan for utgivelse av jubileumsskrift i forbindelse med 70 års jubileum i 

2019.  

 Gjeterhundtrening i Midt-Gudbrandsdal samler 15-20 hunder på ukentlige samlinger. 

Mange av hundene kommer fra Fåvang, så aktive eiere i laget. Tor Romsås, Lars 

Romsås og Knut Bakkom er med som instruktører. Camilla legger ut mye stoff på FB 

på klubbens side 

 Camilla og Knut oppretter gruppe på Facebook for Fåvang sau & geit. Dette blir en 

side for hyggelige meldinger, informasjon mm. Ikke diskusjonsside … 

 Neste styremøte blir på Innovasjonssenteret i Ringebu. Her får vi da sett på arkivet til 

Fåvang sau & geit. Torveig Dahl blir med oss på dette møtet. Pål Kjorstad er også 

invitert fra OSG til å følge et styremøte hos oss. Styremøtet avholdes Tirsdag 12. 

desember kl 19.00 

 

 

Møtet avsluttet kl 22.00 

 

 

Knut Evensen, sekr. 


