
 

 

Referat styremøte 13. mars på Søre Berge  
 

 

Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Camilla Segelstad, Frode Fjellstad, Johnny Høyesveen, 

Kyrre Formo og Knut Evensen, 
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Referat fra styremøte 12. februar: 

 

• Godkjent 
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Diverse oppdateringer v/Øyvind: 

 

• Gratulerer oss selv med 5000,- og årets lag 

• Fårikålfestivalmøte, Camilla og Øyvind har vært på møte i Ringebu 21. februar: 

o Det meste omhandler Ringebu, lite fokus på Fåvang 

o Styret i sau & geit ønsker rammebetingelser og garanti for at vi kan arrangere 

åpningen av Fårikålfestivalen i Fåvang 

o I rammebetingelser legger vi at det må gis penger/tilskudd slik at vi kan leie 

inn telt, musikk/underholdning, lyd mm 

o Styret mener at for å være med i Fårikålfestivalen videre så må Fåvang 

prioriteres med sin åpningsdag og at det kan nærmest likestilles. Vi har fokus 

på kåring, sau, folkeliv osv. men sauen er i hovedsetet … 

o Jubileumsfest i 2019 da vi er 70 år arrangeres i oktober/november. Egen 

komite oppnevnes senere 
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Referat fra Årsmøte i OSG: 

 

• Else Torill, Johnny og Knut representerte Fåvang 

• Rolig og greit årsmøte 

• Årtes lokallag, vinner av beste spælvær til Bodil og Geir Amrud og Diplom til Knut 

var stas 

• Referat fra årsmøte blir å finne på OSG sin hjemmeside 
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Gjennomgang av aktivitetsplan og planlegging av nært forestående aktiviteter: 

 

• Fjøsmøte på Vestad onsdag 14. mars kl 19.00 

o Vi er med og koker kaffe 

o Ringebu ordner kaker 

o Mari Berge og Hans Hjelstuen er lærere/foredragsholdere 

o Knut ordner overtrekk til sko 

 

• Busstur til Alvdal: 

o Ca. 22 påmeldte så langt 

o Legger ut på facebook og minner på påmelding 

o Camilla har dialog med Jo Agnar og Karin 

o Knut avtaler med Søberg Gård 

o Lex bussen er ok 

o Styret sørger for kake og kaffe til bussturen 

 

• Grilling utenfor Kiwi lørdag 24. mars 

o Furuseth og Stein ordner kjøtt til grilling. Camilla ordner kjøtt/mat/tilbehør 

o Regner med vi kan få noe av Kiwi 

o Griller lånes av kommunen. Avtales med vaktmesterene 

o Fåvang næringsforening har bålpanne til lån slik at vi får kokt kaffe 

o Øyvind har halmballer 

o Grillmannskap: Øyvind Myhrsveen, Camilla Segelstad, Guro Romsås, Kyrre 

Formo og Knut Evensen 

o Begynner kl 10.00 

 

• Vårmøte på Tunet mandag 9. april kl 19.00: 

o Findmy orienterer om e-bjølla og dens muligheter opp mot Animalia mm 

o Mattilsynet v/Marie Skavnes vil orientere om vårsesongen, beiteslipp, 

rapportering av døde dyr, sjukdomsforekomster/utbrudd, kriser, 

beitesommeren mm 

o Tor Håkon Berget vil fortelle om sitt opplegg med kopplam 

o Ringebu og Øyer/Tretten er invitert. Fordeling av kostnader på bevertning 

 

• Lammekaffe på Tunet torsdag 26. april og onsdag 9. mai kl 12.00  
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Sak fra OSG om oppnevnelse av rovviltutvalg for Oppland: 

 

Styret i Fåvang sau & geit har på styremøte 13. mars 2018 behandlet sak fra OSG med 

følgende uttale: 

 

Fåvang sau & geit ser positivt på forslaget fremmet fra Nord-Fron sau & geit med de 

endringer gjort på årsmøte i OSG. Vi mener også at det er viktig med engasjerte medlemmer 

fra de ulike deler av fylket. Vi har ingen sterke meninger om antall, men minimum 4 bør det 

være for at hele fylket skal være representert. Vi kjenner ikke godt nok aktuelle medlemmer 

fra området Valdres  dessverre, men foreslår de vi mener er de rette slik: 

 

• Ola Hareland                          Lesja 

• Johnny Mathisen                    Nord-Fron 

• Wenche Rustad Wangen Toten 

•                                 Valdres 
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Eventuellt: 

 

• Nord-Fron og Sør-Fron sau & geit vil antagelig arrangere NM i saueklipping 5-6. 

oktober 2018. Vi er bedt på møte torsdag 22. mars på Sinclair. Knut møter og holder 

styret orientert 

• Fokus på medlemsverving. Styret fordeler områder og retter fokus på de som pr. dato 

ikke er medlem. Dette dreier seg ikke om mange. 

• Aktivitetsplan er satt opp på forrige styremøte, og etter det er styret enige om at vi 

også i år vil gi bort lam til Linåkertunet på Fårikålens dag som i år er 27. september 

• Neste styremøte i Bua Nesseskogen tirsdag 22. mai kl 19.00 

 

 

 

 

Møtet avsluttet kl 22.00 

 

 

Knut Evensen, sekr. 


