
Tiur`n kro onsdag 21. mars 2018 

 

Tilstede: Martin Mostue, Per-Joar Nesthun, Ingar Eide, Jon Iver Jordet og Hans Bondal. 

 

Sakliste: 

1. Presentasjon av styret. 

2. Sammenslåing av fylkeslag i forbindelse med fylkessammenslåing? 

3. Grillaksjon for lam og kjekjøtt 2018 

4. Stiftelsesmøte for Naturbruksalliansen, Elverum 04.04-18 

5. Ledersamling (er) våren 18 

    - Aktuelle tema 

       - Hjelp til søknader om rovvilterstatninger? 

       - Opplæring i bruk av hjemmesider og " min side " hos NSG 

       - Andre tema, Jo Agnar vedr gjeterhund m.m? 

6. Årsmøte neste år 

    - tid / sted  

    - samarbeid med annet fylkeslag eller alene? 

7.  Evnt. 

 

Sak 1) Presentasjon av styret: 

Leder ønsker Ingar velkommen inn i styret.  
Alle i styret forteller litt om seg og sitt.  
 

Sak 2) Fylkessammenslåing (Hedmark og Oppland): 

Det er ingen krav i NSG sine lagslover at fylker må sammenslåes. Det menes i styret at 

fylkeslagene bør slåes sammen. Hvordan dette skal løses praktisk er ikke lett. Det trengs en 

ledersamling og ta opp denne saken, som deretter tar dette med til lokallaget. Saken blir så tatt 

opp igjen ved neste årsmøtet HSG.  
  

 
Sak 5) Ledersamling (er) 2018: 
 
Pål Kjorstad er blitt spurt om han kunne tenke seg å komme på HSG sin ledersamling. Da med tanke 
på CorePublish og Min Side (husk at alle må ha brukernavn og passord til samlingen). Pål informerer 
om hva NSG holder på med om dagen.  
Jo Agnar bør bli invitert og informere om gjeterhundlaget. 
Magne Horten fra værringen.  Styret konkluderer med en ledersamling 20. oktober på Tiur`n.  



 
Sak 3) Grillaksjon for lam 2018: 
 
Veldig mange lokallag er positive til grilling. Her blir det samarbeid med laga. Nortura bestemmer 
butikker, men vi kan ytre ønsker. Grillaksjonen vil foregå 2.juni 2018 i hele landet. 
 
Sak 4) Stiftelsesmøte for Naturbruksalliansen, Elverum 04.04-18: 
 
NSG skal gi en sum til dette. HSG avventer om vi skal gi eller ei.  
Møtet blir utsatt til slutten av april fikk styret beskjed om under styremøte fra HB.  
 
Sak 6) Årsmøte mars 2019: 
 
Det er forslag på å ha årsmøte på Scandic Elgstua i Elverum. HSG inviterer ASG. OSG blir invitert selv 
om OSG har sagt de skal med Buskerud.  
 
Sak 7) Eventuelt: 
 

• Regnskap: Målet er at kostnadene på regnskapsfører må ned. Saken tas videre per mail. 

• Kontaktpersoner fra styret til gjeterhundlaget og værringen: Per-Joar fortsetter som 
gjeterhundkontakt og Jon Iver til værringen.  

• USS: HSG gir 20 000 kr. til USS. Dette pga. rettsaken i april.  

• Arkivet: Papirene skal bli arkivert. 

• Resolusjonene: Sende dette ut til politiske partier i Hedmark, HB, HBS, NSG og 
Hedmarksbenken.  

• Sponsor: Ny sponsor, Sparebanken Hedmark. 
 
 
 
Ref. Marianne Meidell.  
 
 
 


