
ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. 

 

Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Årsmelding 
3. Revidert regnskap 
4. Saker som styret og avd./værholdslaga vil ha behandlet 
5. Valg 
6. Arbeidsoppgaver og budsjett 2011 

 
 

Leder Tobias Stubrud ønsket velkommen til årsmøtet. Innledningsvis informerte han litt om 
værholdslaga sin fremtid, og at vi har fått gjennomslag for å fortsette etter den modellen vi har i 
dag. Dette er positivt og viktig for Oppland. 
Han fremhevet også den gode jobben som Hans Petter Vaberg gjør i forbindelse med salg av 
værer. Dette er helt avgjørende for økonomien og aktiviteten vi har. 
 
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste: 

- innkalling og saksliste enstemmig godkjent 
2. Årsmelding v/Terje Bakken: 

- årsmelding enstemmig godkjent 
3. Revidert regnskap v/Ken Lunn: 

- regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 3460,- og revidert av Toten 
regnskapskontor uten anmerkninger. 

- Regnskapet ble enstemmig godkjent 
4. Saker som styret og avd/værholdslag vil ha behandlet : 

Styret fremmet to saker: 
a. Forslag til valginnstruks for valgnemda i Oppland Sau og Geit- sak til årsmøte 2011 i 

værring 41 Oppland og årsmøtet 2011 i Oppland Sau og Geit 
 

Forslag til instruks for valgnemnda i Oppland Sau og Geit – sak til årsmøte 2011 i 

værring 41 Oppland og årsmøte 2011 i Oppland Sau og Geit. 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende instruks vedtas gjeldende fra og med valgene i årsmøte 2011.  

 

Generelle retningslinjer: 

- Valgnemnda skal så langt det er mulig sikre en bredest mulig representasjon i styrene 

og ut fra de til enhver tid gjeldende vedtekter. 

- Valgnemnda bør innstille på landsmøteutsendinger blant styremedlemmene i Oppland 

Sau og Geit, men bør så langt mulig sikre at fagområdene er representert.  

- Om interesse, engasjement og faglige kvalifikasjoner ellers er like bør valgnemnda i 

sin innstilling ta hensyn til kjønn, alder og fordeling av representasjon innad i fylket. 

 

Styret i Oppland Sau og Geit består av 5 representanter: 

Leiar innstilles for 1 år. 



2 medlemmer til styret innstilles for 2 år.  

2 styremedlemmer er ikke på valg. 

Nestleder innstilles for 1 år blant styremedlemmene. 

3 vararepresentanter til styret velges i nummerrekkefølge. 

 

Blant styrets medlemmer skal: 

- en av representantene være geiterepresentant og fortrinnsvis være leder i fagråd geit 

- en av representantene være av de valgte medlemmer i styret i ring 41 og fortrinnsvis 

være leder.  

 

Valgnemnda for Oppland Sau og Geit og værring 41 Oppland: 

Valgnemnda består av 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

Årsmøte i værring 41 velger 1 medlem til felles valgnemnd m/varamedlem for 2 år. 

Årsmøte i fylkeslaget velger 1 medlem til valgnemnda m/varamedlem for 2 år. 

2 medlemmer i valgnemnda er ikke på valg. 

Årsmøte i fylkeslaget velger leder og nestleder i valgnemnda fortrinnsvis blant de som ble 

valgt foregående valgår. 

 

Tilpasning ved valg av valgnemnd i årsmøte 2011: 

Værringen velger 1 medlem til valgnemnda m/personlig varamedlem for 1 år og 1 medlem til 

valgnemnda m/personlig varemedlem for 2 år. 

Årsmøte i Oppland Sau og Geit velger ingen nye medlemmer til valgnemnda i 2011, siden to 

av medlemmene ikke er på valg. Men, et av de to gjenstående medlemmene i valgnemnda 

m/personlig vara velges for 2 år slik at valgnemnda er i rute foran valgene i årsmøtene i 

2012. 
 

Ord i saken: 
Eivind Fossum – under generelle retningslinjer er ordet “bør” brukt i stedet for “skal” Hvorfor? 
 Forslag - valgnemda skal innstille på landsmøteutsendinger, fortrinnsvis blant 
styremedlemmene i Oppland Sau og Geit, men skal så langt som mulig sikre at fagområdene er 
representert. 

- om interesse , engasjement og faglige kvalifikasjoner ellers er like skal valgnemda i sin 
innstilling ta hensyn til kjønn, alder og fordeling av representasjoninnad i fylket 

 
Forslaget til instruks for valgnemda i Oppland Sau og Geit enstemmig vedtatt med det forslaget til 
endring som forelå. 
 
 

b. Premiering for de beste avkomsgranske værene: 
Slik det er pr. i dag : Lik premie for den beste avkomsgranske væren både for NKS og spæl. 
 
Eller : En premie for den beste avkomsgranske væren uavhengig av rase, den premien vi har i 
dag. En mindre premie til den beste avkomsgranske væren for de andre rasene. 
Dette er i tråd med hva som blir gjort i NSG sentralt. Det kan også bli aktuelt med gransking 
av pels igjen fra i høst, da vil det bli aktuelt med 3 like premier. Den bronsestatuetten vi har 
brukt til nå koster nå 4 og 5000,- pr. stk. Vi må nå bestille opp et nytt lager av disse. 
Forslaget er at vi fortsatt har den som premie for den beste avkomsgranke uavhengig av rase.  
 
Ord i saken: 
Pål Kjorstad-  uheldig at denne saken kommer opp i Oppland nå, ettersom dette var en sak 
Oppland fremmet til Nsg sentralt. 



Simen Borgedal- minnet på forskjellen mellom indeksnivå på spæl og NKS, og det vil være 
vanskelig for spæl. 
Mathias Snilsberg- lite og spare på dette, fortsette som i dag. 
Simen Borgedal- er det mulig med andre premier enn den bronsesauen. 
Hans Petter Vaberg- presiserte at bronsesauen fortsatt vil være premie for den med høyest 
indeks, og at det vil bli en mindre premie for andre raser. 
Ken Lunn- den bronsesauen er spesiallaget for Oppland, synd viss vi bare “kaster” den. 
Ole Arne Øyhus- vi bør fortsette med lik premie for de rasene vi gransker. 
Gudmund Skotte- bør fortsette med bronsesauen til den beste. 
Sigurd Krekke- bør fortsette med bronsesauen til den beste, men ha en annen premie til de 
andre rasene. 
 
Forslag til vedtak: 
Beste vær uavhengig av rase tildeles en stor premie. Beste vær i hver av de andre rasene får 
en mindre premie. 
Styret får fullmakt til å bestemme premiene og bestille opp et lite opplag av disse. 
 
Resultat etter skriftlig avstemning: 
Eksisterende ordning- 4 stemmer 
Styrets forslag til vedtak – 12 stemmer 
 

5. Valg: 
Leder for 1 år: Tobias Stubrud, Øyer 
 
2 styremedlemmer for 2 år: Kjell Ivar Bergehagen – gjenvalg 
          Lars Olav Leirdal- gjenvalg 
 
3 varamedlemmer i nummerrekkefølge for 1 år: 

1. Simen Borgedal, Fåvang 
2. Ole Arne Øyhus, Bagn 
3. Gudmund Skotte, Lesja 

  
 Nestleder for 1 år: 
  Kjell Ivar Bergehagen, Fåberg 
 
 Revisor for 1 år: 
  Toten regnskapskontor A/S, Eina 
 
 Møteleder for årsmøtet i 2012: 
  Tobias Stubrud med Kjell Ivar Bergehagen som vara. 
 
 Møtegodtgjørelse til leder for 2011: 
  Godtgjørelse til  leder for 2011 kr. 12 000,- 
 
 Møtegodtgjørelse for møter i 2011: 

Møtegodtgjørelse i 2011 på kr. 150,- per time fra avreise til hjemkomst. Kjøring 
dekkes etter Statens satser. 

   
Godtgjørelse for arbeid med salg av værer 2011: 
 Godtgjørelse for arbeid med salg av værer  på kr. 25 000,- 
 
1 medlem til valgnemda med personlig varamedlem for 2 år: 



 Anders Svare, Vågå med vara Ola Masseng Sylte (for 2 år) 
 Odd Steinar Granheim, Fåvang med vara Mathias Snilsberg (for 1 år)(valg av et 
medlem for et år for å komme på tur). 
 

6. Arbeidsplan og budsjett for 2011: 
Arbeidsplan: 

 delta på regionmøter 
 avdelingsmøter 
 fellesmøte for avdelingene/værholdslaga før paringssesongen (Staur) 
 dommersamling 
 kåring 
 møte med værholdslaga 

 
Ord i saken: 
Pål Kjorstad- styret bør gjøre innspill til Nsg Semin for å beholde fersksæden og for å få ned 
frakt og ekspedisjonskostnader, eventuelt en differensiering av prisen til avlsbesetninger. 
Sigurd Krekke- enig med Pål i at vi må jobbe for å beholde fersksæden. 
Simen Borgedal-etterlyste en huskeliste for ringene på nettet 
Eirik Kolbjørnshus- etterlyste ei “kjøreliste” for oppstart av nye avdelinger. Tilfreds med 
oppfølgingen fra styret i ring 41, men følte seg ikke like  “velkommen”  fra avlsledelsen 
sentralt. 
Ole Arne Øyhus- etterlyste “kjøreplan “ for nye ledere i avdelingene. 
 
Tobias Stubrud- informerte om at ei huskeliste for avdelingene allerede var lagt ut på nettet, 
men ønsket innspill til forbedringer/endringer. 
 
Anders Svare- tilfreds med at vi får beholde værholdslaga slik vi har det i dag. 
Stein Rønjus Hålien- viktig å jobbe for fortsatt fersksæd viss de i V.Slidre fortsatt skal 
inseminere. 
 
Vedtak: arbeidsplan ble vedtatt som fremlagt med disse tilføyninger 

 jobbe for fortsatt fersksæd og differensiering  av prisen til 
avlsbesetninger 

 mal for nye avdelinger 
 

Budsjett: 

Styrets forslag til budsjett som legges fram for årsmøte. 

 

Værring 41 - Oppland  Budsjett 2011 Regnskap2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 

Inntekter:     

Salg livdyr, slakt og ull 720.000 729.492 650.000 667.523 

Kåringsavgift 70.000 70.240 75.000 77.550 

Tilskudd avslarbeid 400.000 385.320 351.820 344.610 

Renteinntekter 60.000 51.898 60.000 61.244 

Andre inntekter  10.000 20.500 0 0 

Sum inntekter 1.260.000 1.257.450 1.136.820 1.150.927 

     

Utgifter:     

Kåringsmateriell/katalog 40.000 39.797 40.000 39.275 

Dyrlege/medisin 10.000 9.023 10.000 8.581 

Dommerarbeid/sædkjøring 12.000 12.900 6.000 6.000 



Sekretærtjenester 45.000 40.000 32.000 32.000 

Tilskudd ringdrift 320.000 329.820 316.000 287.810 

Ringledelse 28.000 26.000 28.000 28.000 

Livdyr, inkl beh.endring  640.000 630.000 515.000 516.537 

Godtgjørelse leder 12.000 12.000 12.000 12.000 

Godtgjørelse tillitsvalgte 18.000 17.285 12.000 7.780 

Godtgjørelse/lønn andre 25.000 25.200 25.000 24.450 

Godtgjørelse regnskap 11.000 9.200 10.000 10.560 

Arbeidsgiveravgift 9.000 8.979 8.000 7.724 

Kontorleie, utstyr 5.000 4.000 4.000 4.000 

Revisjon regnskap 5.000 5.050 4.000 4.280 

Annonser 4.000 420 4.000 3.436 

Årsmøte 25.000 29.862 30.000 25.580 

Styremøter/utvalgsmøter 6.000 5.602 5.000 4.810 

Andre kurs og møter 8.000 13.545 0 105 

Porto og telefon 9.000 8.113 8.000 8.002 

Reisekostnader 28.000 27.264 30.000 25.179 

Premier/gaver med mer 40.000 0 6.000 3.000 

Sum utgifter 1.300.000 1.253.990 1.105.000 1.059.109 

     

Resultat -40.000 3.460 31820 91.818 

  
 
 
Budsjett enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
MØTET HEVET! 


