
Styremøte onsdag 8.11.2017 på Taverna, Alvdal  

Tilstede: Martin Mostue, Jon Iver Jordet, Hans Bondal, Per Joar Nesthun, Ola D. Gløtvold. 

 

Saksliste:  

  

Sak 1) Formell presentasjon av ny sekretær. Underskrivelse av arbeidskontrakt, også for kasserer. 

(se vedlegg – arbeidsavtaler.)  

Sak 2) Godkjennelse av kontrakt med Nortura.  

Sak 3) Økonomi. Reklameinntekter og andre inntekstkilder.   

Sak 4) Formelt valg av utvalgsmedlemmer som tidligere er blitt gjort på mail.  

Sak 5) Årshjul. Hvordan gjør vi dette i praksis? Får vi tid kan noe gjøres på møtet.  

Sak 6) Utarbeide instruks for valgkomiteen.   

Sak 7) Gjennomgå og avgi uttalelse om revisjon av lagslova og valgnemda (NSG). Les gjennom 

vedleggene fra i forkant av styremøtet.  

Sak 8) Orientering om årsmøteplanleggingen. Får vi tid kan vi allerede fordele arbeidsoppgaver.  

Sak 9) Eventuelt. 

 

Sak 1) Underskrivelse av arbeidsavtaler. Kasserer Jon Iver Jordet med HSG og sekretær Marianne 

Meidell med HSG. Jon ønsker et eget fakturaprogram så vi kan sende regning på den måten i stedet 

for blokk.  

Sak 2) Godkjent! 

Sak 3) Sende sponsor-forespørsel til Løten Mølle og Fjøssystemer og OS ID. Det ble ikke sendt 

regninger til disse i 2016, så det må nå tas. Regninger til disse gikk ut desember 2015 for 2015 og 

2016. Mulig det ble lagt inn i regnskap 2015, dette sjekkes opp. Jon Iver tar en ringerunde og lager 

nye sponsoravtaler. De andre i styret ringer også litt rundt til bedrifter vi har tilhørighet til.   

Sekretær kan godt skrive enda mer artikler inne på HSG. Trenger ikke være lange artiklene hver gang. 

En god blanding av hyggelige ting og rovdyr. Styret må være behjelpelig med hva som bør/skal 

skrives om. Jo flere artikler, jo mer klikk på hjemmesiden.  

Det mangler 43.000 kroner i kontigentinnbetaling for 2017. Vi får refundert ¼ av dette. Alle 

lokallagsledere får nå i oppgave å ta sitt lag.  

Sak 4) Valg av utvalgsmedlemmer: 

-  Utmarksrådet: som det står 

- Fagråd for geit: Forslag på Gro Arneng - Valdres 

- Avlsrådet: som det står. 

- Ull/klipperådet: som det står. 

- Gjeterhundrådet: er sendt inn i egen mail fra leder Jo Agnar Hansen.  



Sak 5) Årshjul: Martin og Marianne tar og begynner med dette. Marianne ringer Ole (NSG) og spør 

om en ramme rundt dette og datoer.  

Sak 6) Utarbeide instruks: Skrive instruks på et eget skriv, lagres, og sende ut til valgkomite hver høst. 

Sekretær sender da med medlemsliste, hvem som er på valg osv. (paragraf 17 i lagslova).   

Sak 7) Styret i HSG har ingen innsigelser til det nye forslaget til lagslova NSG.                                                                                           

▪ Valgnemda:   Forslag fra styret HSG : 

NSG: Skifte ut Undheim med Terje Benjaminsen. De to andre som er på gjenvalg velges 

videre. Sette Marianne Hermansen Meidell som 1.vara og Undheim 2. vara. Dagens 3. 

vara. står. (Det ble 13/11 forespurt om Terje Benjaminsen vil opp i styret sentralt. Dette 

ønsket han ikke. Så etter telefon med Martin har vi ingen kandidater og lar styret NSG + 

vara være slik det er i dag.)                                                                                                                                                

Geit: Ingen andre forslag enn hva som står.                                                                            

Gjeterhund: Ingen andre forslag.  

Sak 8) Årsmøteplanlegging: Årsmøte vil foregå 2.-4.mars 2018 på Comfort Runaway. Samarbeid med 

Akershus og Oppland SG. Faget dette årsmøtet blir fjøsbygging. Vi skal besøke to fjøs på søndag.  

- Regnskap skal være ferdig revidert 2.februar.  

- HSG bør ha et styremøte i midten av januar. Her inviteres værring og gjeterhund.  

Sak 9) Lønn til Ulf: Forslag med 7000 kr. til dødsboet.  

Lønn til styret: Alle i styret sender inn papirer til Martin før jul. Martin sender inn dette til Vekstra 

som lager en lønnskjøring.  

 

 

Ref.: Marianne Meidell. 

 

 


