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1. Referatsaker: 
Leder refererte til møte i regionutvalget med stort sett vanlige årsmøtesaker. I tillegg 
tok han en oppsummering av årsmøtet. 

 
2. Økonomisk støtte av utsending til landsmøtet i Norsk pelssaulag og eventuelt andre 

raselag: 
Ken Lunn har søkt om å få dekket kostnadene ved deltakelse på landsmøtet til Norsk 
pelssaulag på Dovre den 12. og 13. mars. 
Vedtak: Styret ser det som viktig at Ken Lunn, som pelsaudommer, deltar på møtet. 
Viktig at han er delaktig i miljøet for å følge utviklingen og Norsk pelssaulag sitt 
arbeid. 
Når det gjelder eventuell deltakelse på møter i andre raselag, så ser ikke styret 
nødvendigheten av det. Men styret vil gjøre en henvendelse til fylkeslaget for å 
avklare avlsutvalget sin rolle i forhold til raselagene.  

 
3. Sekretærfunksjonen fremover: 

Etter at Terje Bakken sluttet som regionkonsulent har han hatt en avtale om å 
fortsette som sekretær frem til etter årsmøtet, mot en timesbetaling på kr. 150,- og 
dekning av kjøring etter statens satser. 
Han er interessert i og videreføre avtalen som sekretær, men at det blir inngått en 
skriftlig avtale og at den blir lønnet med en fast godtgjørelse.  
Vedtak: Det inngås skriftlig avtale med Terje Bakken som sekretær. Fast godtgjørelse 
settes til kr. 15 000,- per år. 

 
4. Opptak av nye medlemmer: 



Søknad fra avd. 55 om opptak av et nytt medlem, Raymond Eltun. Han har bygd nytt 
fjøs på gården til sin far og kjøpt inn sau fra de andre medlemmene i ring 55. Han har 
vært en del av ringen fra høsten 2010. 
Søknad fra avd.58 om opptak av Rune Nilsen som medlem. Han har en besetning på 
ca. 80 v.f.s og har de siste 5 åra kun kjøpt værer fra avdeling 58 i tillegg til at han har 
brukt semin. Han har vært en del av ringen fra høsten 2010. 
Vedtak: Styret godkjenner opptak av Raymond Eltun som medlem i avd. 55 og Rune 
Nilsen som medlem i avd. 58. Men presiserer at det er uheldig at det tas opp 
medlemmer i avdelingene uten at det er godkjent av styret først. Vanlig saksgang må 
være søknad til avdelingen innen 1. august som videresendes til styret i ring 41 for 
godkjent og søknad med anbefaling sendes mattilsynet.   

 
5. Arbeidsplan 2011 – møteplan : 

Styret har satt opp følgende møteplan i henhold til den arbeidsplanen som ble 
vedtatt på årsmøtet. 
- Delta på regionmøter: leder deltar på møtene i regi av regionutvalget. 
- Avdelingsmøter: medlemmene i styret deltar på møter i avdelingene etter ønske. 
- Fellesmøte for avdelingene før paringssesongen: alle medlemmene i avdelingene 

og værholdslaga inviteres til et møte på Staur i siste halvdel av oktober. 
- Dommersamling: det avholdes dommersamling i forkant av årets kåringssesong. 
- Møte med værholdslaga: innkaller medlemmene i værholdslaga til et møte i 

august. 
- Fersksæd og differensiering av priser til avlsbesetningene: tar opp saken i 

regionutvalget. 
- Mal for nye avdelinger: utarbeides og legges ut på hjemmesiden til OSG. 

 
6. Premiering- ut fra vedtak på årsmøtet: 

Innhentet tilbud på den bronsesauen som har vært brukt fra Kristiania kunst- og 
metallstøberi. Prisen per stk. er kr. 3675,- eks. mva. 
Foreløpig ikke funnet noen annen premie til den beste i andre raser.  
Vedtak: Bestiller 10 nye bronsesauer. Kjell Ivar Bergehagen undersøker med Trofe 
angående en annen premie.  

 
7. Tilskuddsutbetaling til avdelingene : 

Alle avdelingene har fått utbetalt kr. 1000,- per innsatt prøvevær. Tilskuddet fra Nsg 
er nå kommet og restbeløpet blir utbetalt med det første. Granskingstilskuddet fra 
Nsg utbetales i sin helhet til avdelingene, i tillegg utbetales kr. 2000,- i godtgjørelse til 
avdelingslederene. 
Avd. 51 Sel ble lagt ned fra høsten 2010, de vil få utbetalt sluttbeløpet på 
granskingstilskuddet, men ikke noe godtgjørelse til avdelingsleder. 
 
 
 
Neste møte blir i forkant av regionmøte og avlsrådsmøte i juni. 
 
 
 



Møtet hevet!   


