
Referat styremøte 19. november på Segelstad  
 
 
Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Camilla Segelstad, Johnny Høyesveen, Kyrre Formo og Knut 
Evensen 
Forfall: Frode Fjellstad 
 
Sak 22/18 
 
Referat fra styremøte 23. august 
 

• Godkjent 
 
Sak 23/18 
 
Diverse oppdateringer v/Øyvind: 
 

• Besøk av Biskopen hvor hun bla møtte faglagene i kommunen. Biskopen var opptatt av 
landbruk og ikke minst rovdyr. Hun har engasjert seg i rovdyrpolitikken med bla innlegg i 
Nationen til vår fordel. Øyvind deltok fra Sau & Geit 

 
Sak 24/18 
 
Oppsummering av høstaktiviteter. Vi har denne høsten gjennomført flere arrangement med god 
oppslutning. Vi forsøker hele tiden å finne aktuelle tema for de ulike møtene som engasjerer 
medlemmene, og ikke minst som er lærerikt. God oppslutning er en sterk motivasjon, og vi setter 
stor pris på at folket møter opp. 
 
Oppsummert gjennom året så ser året slik ut når det gjelder aktiviteter: 
 

• 29. januar Årsmøte Fåvang Sau & Geit, 22 møtte 

• 3. mars Årsmøte Oppland sau & Geit, 3 representanter møtte 

• 14. mars, Fjøsmøte på Nigard Vestad, 30 møtte 

• 21. mars, Busstur til Alvdal for fjøsbesøk mm, 25 deltagere 

• 24. mars, Grilling utenfor Kiwi i forbindelse med påsken og tilreisende turister 

• 9. april, Vårmøte sammen med Ringebu og Øyer/Tretten. 60 møtte 

• 26. april, Lammekaffe på Tunet, 20 møtte 

• 9. mai, Lammekaffe på Tunet, 23 møtte 

• 16. juni, Kaffesalg og stand ved Bua i Nesseskogen i forbindelse med Fåvang-dågån 

• 19. august, Beitelagstur på Vestsida, 15 deltagere 

• 22-24. september, Klippekurs Fåvang, 12 deltagere 

• 28. september Fårikålenes dag på Linåkertunet. Vi spanderer fårikål på de eldre i bygda 

• 29. september, Kåringsdag på Fåvang og Fårikålfestival 

• 7. oktober NM i saueklipping sammen med de andre lagene i Midt-dal `n 

• 22. oktober, Fjøsmøte i Krogsveen, 40 deltagere 

• 27. oktober, Seminkurs sammen med NSG, 16 deltager 

• 5. november, Høstmøte Tunet med tema ull, 25 deltagere 

• 6. november, Tur til Staur, 8 deltagere 

• 7. desember, Julebord Sør-Fåvang grendehus 
 



 
Sak 25/18 
 
Julebord fredag 7. desember i Sør-Fåvang grendehus: 
 

• Tradisjonelt julebord som i fjor 

• 300,- pr. pers inkl 1 øl eller mineralvann 

• Påmeldingsfrist 1. desember, påmelding til Camilla og Knut 

• Johnny ordner veksel og vippskonto 
 

Sak 26/18 
 
Årsmøte torsdag 24. januar kl 19.00 på Pub `n Tromsvang 
 

• Knut lager årsmelding, Johnny ordner regnskap. Årsmelding på samme lest som tidligere 

• Knut varsler valgkomiteen 

• Annonseres på hjemmesiden, Facebook og SMS 

• Pizza til mat 
 
Sak 27/18 
 
Eventuelt: 
 

• NM saueklipping. Etter evalueringsmøte fremmer komiteen følgende forslag: regnskapet 
viser litt over 40 000,- i overskudd samt at vi eier gulv, grinder og scene. Utstyret lagres 
foreløpig på Kvam, og vi tenker å leie ut utstyret til andre arrangører, bla Jæren 2019. 
Komiteen vil forsøke å arrangere tur til VM i saueklipping i Frankrike 2019. 

• 70-års jubileums fest i 2019 på Tromsvang 26. oktober. Øyvind følger opp. 
 
 
Møtet slutt 22.30 
 
 
Knut Evensen, sekr. 


