Alvdal Sau og Geit
Org.nr. 976 703 707

Referat Årsmøte
30. januar 2018 kl. 19.30
Storsteigen
Leder Toril Hårdnes ønsket velkommen og spesielt til Randi Brænd fra
Landbrukskontoret som informerte om ny tilskuddsordning og organisert
beitebruk.
Sakliste:
Sak 1. Åpning og godkjenning av innkalling.
Det var ingen innsigelser på innkallinga
Det møtte 15 stemmeberettigede.
Møteleder: Toril Hårdnes
Referent: Inger Os Måntrøen
Valgt til å underskrive protokoll: Anita Stenhaug og Ole Johan Utgaard
Sak 2. Årsmelding
Innsigelser/kommentarer:
- Opprettelsen av facebookside: Viktig at når vi bruker facebook, linker
til NSG sin side ved f.eks artikler, da det er ønskelig at medlemmene
er innom hjemmesidene mhp. sponsoravtaler. Om det blir mindre
bruk av NSG sine sider kan dette på sikt føre til at NSG mister
sponsormidler.
- Mulighet for å ha ullinnlevering 2 ganger i året? Det kan bli store
mengder å lagre for den enkelte bonde. Toril Hårdnes sjekker
mulighetene for gjennomførbarhet.
- Kadavercontainerens plassering. Det er hogd i dette området, så det er
mer innsyn og sol. Styret jobber med saken.
- Salg av ullsekker: Ullsekkene NSG selger er litt smale. Det er et
ønske om større sekker. Styret sjekker opp muligheter for alternativer
for de sekkene vi har i dag. Det er nylig bestilt nye sekker og disse
må brukes opp først. Det er anslått sekker for ca. 2.5 år.
- Fostertelling: Det er ønskelig med et tidligere tidspunkt for den
organiserte tellinga. Styret jobber med saken.
- Slipemaskin: Kommentar om at slipeskivene går feil vei. Når man
sliper skal kammene og knivene slipes fram mot taggene, ikke
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bakover. Styret kontakter Borge Øwre for å høre om han kan se på
saken.
- Merkeregister: Bra jobb med dette. Spørsmål om å kontakte
nabokommuner i forhold til deling av slike lister, da beiteområdene
går over i hverandre. Viktig at denne listen oppdateres jevnlig, da det
stadig er noen endringer i merker, beitebrukere osv.
- Rovdyr: Ved dokumentasjon fra SNO er det vanskelig for den enkelte
bonde å stå alene, spesielt i tvilstilfeller. Er det mulighet for at
bonden kan ha en støtteperson tilstede for å styrke bonden i denne
situasjonen? Det er viktig at bonden dokumenterer med egne bilder.
Det finnes tilfeller der SNO-representant har antatt rovdyr-skade,
mens det i melding fra SNO i etterkant blir konkludert med ukjent
årsak. Det er da en trygghet for bonden hvis det er flere som har vært
tilstede.
Enstemmig godkjent årsmelding
Sak 3. Regnskap 2017
Toril leste opp regnskapet. Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Enstemmig vedtatt
Økonomien i laget er god.
Sak 4. Valg
a. Leder for 1 år
Toril Hårdnes enstemmig valg
b. 2 styremedlemmer for 2 år
Sigmund Kveberg Paaske gjenvalgt
Britt Guri Nordtun valgt som nytt styremedlem
Inger Os Måntrøen hadde sagt fra seg gjenvalg.
Ola Flaten og Lars Ola Johnsen ikke på valg
c. 3 varamedlemmer for 1 år
Birger Steihaug og Torill Flaten gjenvalgt. Toril Rugtveit valgt inn
for Lars Ernst Jonsmoen som er vara som revisor
d. 1 medlem til valgkomite for 3 år
Lars Terje Nyhus valgt
Solfrid Brandvoll valgt i 2016
Guri Grimsgård valgt i 2017
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e. Revisorer for 2 år
Anders Steien og vara Ole Johan Utgard gjenvalgt
Knut Magnar Holmen og vara Lars Ernst Jonsmoen ikke på valg
f. Utsendinger til årsmøte i Hedmark Sau og Geit
Styret får fullmakt til å velge representanter
g. Godtgjørelse til styret
Leder gikk ut.
Leder: Kr. 4000
Kasserer: Kr. 1000
Vedtatt med 12 stemmer
h. Utsendinger til årsmøte i Hedmark Sau og Geit
Styret får fullmakt til å velge representanter
Sak 5. Innkomne saker
Det er ikke kommet inn saker til behandling.
Sak 6. Evt
- Forslag på å gi støtte til jervejegere i forbindelse med felling. I år fikk
jegerne støtte til å brøyte vei i forbindelse med jakta. Det er ønskelig
å gi en oppmerksomhet i tillegg. F.eks. kjøregodtgjørelse og
blomster.
- Bør det legges fram arbeidsplan og budsjett for årsmøtet? Styret
sjekker vedtektene.
- Forslag om årshjul på NSG sine sider for å få oversikt over hva som
skjer

Inger Os Måntrøen/s/
Anita Stenhaug/s/

Ole Johan Utgaard/s/
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