
 

 

Referat styremøte 12. februar på Segelstad  
 

 

Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Camilla Segelstad, Pål Borgen og Knut Evensen 

 

Forfall: Frode Fjellstad, Johnny Høyesveen, Kyrre Formo 

 

Sak 1/18 

 

Div referat oppdatering: 

 

• Gjennomgang av referat fra styremøte 7/17 

• Gjennomgang av årsmøte 
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Konstituering av styret; 

 

• Frode gjenvalgt som nestleder 

• Camilla som styremedlem  
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Div info v/Øyvind: 

 

• Øyvind og Camilla skal på møte i Fårikålfestivalen 21. februar 

• Fårikålfestivalgruppa for Fåvang skal ha møte i mars 

• Fåvang sau og geit er 70 år 2019 

o Blir laget bok for 2009-2019, Sigurd har manus og Knut skriver. Pris på dette 

må avklares, og det jobbes for å få sponsorer og andre midler til dette. 

o Oppnevnes en egen komite med minst 1 fra styret som får i oppgave å 

arrangere jubileumsfest 
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Arbeidsplan og gjennomføring: 

 

• Fjøsmøte etter fostertellingen arrangeres på Nigard Vestad sammen med Ringebu i 

februar/mars.  

• Tur til Alvdal for besøk hos Jo Agnar Hansen og Karin Mattsson med fokus sau og 

gjeterhund. Deretter til Søberg Gård for omvisning i fjøs og gården ellers. Her blir det 

middag som består av lam… Dette arrangeres i mars/april. Camilla sjekker med Jo 

Agnar for tid, Knut avtaler med Søberg og Lex bussen 



• Vårmøte uke 14-15. Aktuelle tema kan være: avlivning av sau, Mattilsynet, veterinær, 

sauekontrollen mm. Tunet. Knut undersøker tema og foredragsholdere 

• Grilling v/Kiwi på Fåvang lørdag 24. april 

• Lammekaffe torsdag 26. april og onsdag 9. mai kl 12.00 på Tunet 

• Fåvang-dågån. Her bruker vi Bua i Nesseskogen: 

o Grilling av lam. Helgrilla lam er ønske, sjekker med Håvard Amrud og Stein 

Myhrsveen om de tar på seg grilling. 

o Salg av kaffe og kaker 

o Kopplambinge mm 

• Beitedag/Familiedag, ansvarlig Øyvind: 

o Et beitelag pr. år får i ansvar å arrangere tur som passer både store og små. Alle 

holder seg sjøl med mat og drikke. Informasjon om beitelaget fra de ansvarlige 

arrangører. 

o Arrangeres først i august 

• Fårikålfestival og kåring: 

o Lørdag 29. september 

o Komiteen og styret har ansvar 

o Utnevner egen person/koordinater som er ansvarlig for kåringen 

• Klippekurs i september/oktober, type B-kurs, annonser, forhåndspåmelding 

m/betaling. 

• Fjøsmøte midten av oktober. Finne med aktuelle tema 

• Høstmøte i november. Finner aktuelle tema. 

• Tur til Staur i november 

• Julebord i desember 
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Eventuelt: 

 

• Årsmøte OSG 2-4 mars. Johnny, Else Torill og Knut møter 

• Neste møte 13. mars kl 19.00 på Søre Berge 

 

 

 

Møtet avsluttet kl 22.00 

 

 

Knut Evensen, sekr. 


