Årsmelding Nore og Uvdal Sau og Geit 2017
Styret har bestått av:
Leder, Grethe Ringdal
Sekretær, Gro Rudi
Kasserer, Kit Flåta
Vara til styre:
1. vara Øyvind Brandsgard
2. vara Kjell Ole Fønstelien
3. vara Tore Kravik
Laget består av 55 medlemmer.
Det har vært avholdt 4 styremøter og 1 årsmøte i 2017.
Saker
-

som har vært diskutert på styremøter i 2017
Ansvarfordeling mellom vervene
Beitemøte i regi av Norsk Landbruksrådgivning
Forberedelser til vårmøte
Oppdatert Brønnøysundregister
Opprydding i medlemsregister
Møte med Per Liahagen «midler fra Prosjekt Lys i flere fjøs»
Diskutert medlemsverving
NSG forslag om endring av lagslover
Fagtur til Else Horge Asplin, Råsmak
Ullinnsamling
Forberedelser til Årsmøte
Kurs for klippere

Årsmøte 2017
Årsmøte ble avholdt 24. januar på Rødberg hotell. Inge Midtveit fra Animalia kom og
holdt et interessant foredrag om Transport av dyr. Det var kommet forslag fra
væringen om å lage en intensjonsavtale med Saulaget for å sikre at saueeiere i
kommunen får førsterett til å kjøpe eller leie av værringens værer. På Årsmøte møtte
det opp 20 stykker.

Medlemsmøter
Vårmøte – forberedelser til lamming
Ble avholdt på Rødberg hotell onsdag 19. april. Seth Falling holdt foredrag – han tok
også opp andre nyttige ting som han mente vi burde være oppmerksom på. Det møte opp
ca 20 stykker på Vårmøte.
Høstmøte
Ble avholdt på Rødberg hotell 29. november. Finn Avdem, Nortura snakket om «Foring i
forhold til passende lammetall» og «Markedsituasjonen på sau og lam».

Ingrid Strømstad fra Felleskjøpet snakket om «Kraftfôrvalg og tilskuddsfôr».
Det møtte opp 22 stykker.
På alle våre medlemsmøter inviterer vi Numedal og Sandsvær Saulag.

Søknad om fellingstillatelse på jerv som er observert i Dagali- Seterdalen
Det ble sendt inn søknad om ekstra ordinært uttak av jerv som var observert i Dagaliseterdalen av Håvard Kjønntvedt, SNO.
Søknaden ble avslått.
Ullevering
Sauelaget har organisert to årlige ulleveringer, siste helg i januar og siste helg i april.
Sauelaget får en godtgjørelse per kilo ved å samle ulla på fire steder i kommunen.
Gjeterhundnemda legger fram egen årsmelding for 2017.
Til slutt vil leder takke alle for samarbeidet i året som har gått.
Nore, 28.01.17

Grethe Ringdal (leder)

