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Referat Styremøte i Hedmark Sau og Geit   
Onsdag 9/2- 2011 Kl 11.00 på Tiur’n Kro  
 
 
Tilstede:  
Kjetil Granrud, Øystein Sørby, Hege Brendryen, Martin Mostue, Toril Hårdnes (sekr.) 
 
 
Sakliste 

1. Presentasjon av den nye sekretæren 
Toril Hårdnes, småferådgiver i Nortura, presenterte seg sjøl. 

 
2. Valg av nestleder fram til årsmøtet 
Hege Brendryen valgt. 

 
3. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 
Pga. manglende sekretær og økonomisk situasjon har aktiviteten vært noe begrensa.  
Leder og sekretær sender utkast til styret tirsdag 15/2. Media-aktiviteten har vært litt låg. Kai 
Teppen har gjort en god figur i media som gagner næringa. 

 
4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2010 
Regnskapet ble gjennomgått. Underskudd på 57.883 kr. Det må vurderes muligheter for å få 
inn sponsormidler og lignende. 
Eiendeler består av kundefordringer og bankkontoer. Laget har ei kopimaskin og en telefaks 
som annonseres blant lokallaga. Postbank-kontoen avsluttes. 3 punkter som må undersøkes og 
forklares: Resultatregnskapet: Lønn sekretær 40.296, kostn.godtgj. kontorhold (kto. 790), 
Balanse: positiv egenkapitalkorreksjon på 5.000 kr. 
 
 
5. Gjennomgang av forslag til budsjett for 2011 
Justeringer ble foretatt i forslag fra Hilde Odden. Kjetil legger inn tala og sender ut til styret. 
Styret vedtar å kjøpe regnskapstjenester av Vekstra Alvdal for inntil 10.000 kr i 2011. 
Sekretær får i oppdrag å sluttforhandle avtale på vegne av styret. 

 
 

6. Høring - Satser for gjennomføring av forebyggende tiltak mot rovviltskader 
HSG har frist 1/3 på å komme med innspill. Saken er lagt ut på nettet med frist 25/2 til 
lokallagene. Saken sendes på e-post til lokallagsledere. Leder gis fullmakt til å utforme 
uttalelse. 
 

 
7. Kandidater til styret i NSG 
Kristin Bakke Lajord fra Oppland går ut (representerer Buskerud, Oppland, Hedmark, 
Akershus, Vestfold og Østfold). 
Per Liahagen er foreslått fra Buskerud. HSG støtter dette forslaget. 
 

 
8. Gjennomføring av årsmøte og fagprogram  

- rettsaka til Eli Dørum/Kåre Kleiva aktuell ved åpning av årsmøtet  
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Resolusjonsforslag: 

1.Matforsyning/matsikkerhet/sjølforsyning Kjetil lager utkast 
2.Rovdyr?  
3. Økte rammebetingelser til Innovasjon Norge Mhp. Midler til utbygging 

 
 Nytt styremøte tors. 3/3-11 kl. 19.00 på Hotell Central, Elverum i forkant av årsmøtet. 
 Blomster til de som går ut 

Invitasjon til Per Helge Lindholt og æresmedl. 
 
 Fagseminar: 
 Ny giv for Hedmarkssauen-Holdninger 
  Produksjon/Slakteresultat: Erling Skurdal 
  Rovdyr: Kristine Schneede 
  Avl: Thor Blichfeldt 
 Leder, nestleder og sekretær jobber videre med innhold. 
   
 

9.Søknad fra Avlsutvalget for sau 
Det ble høsten 2010 sendt brev til alle medlemmer i HSG med tilbud om å kjøpe avlsværer. 
Det søkes om 5.000 kr i tilskudd. Leder anbefaler at det støttes. Enstemmig vedtatt. 
 
 
10. Eventuelt 
Felles styremøter for flere fylker bør prioriteres for kommende år 

  
   
 


