
Sak til årsmøte OSG 23. januar 2019 

 

På årsmøte til Fåvang sau & Geit ble det under årsmøte 24. januar fremmet følgende sak: 

Fåvang Sau & Geit er et veldrevet og aktivt lag. Å være aktiv krever at man har økonomi til å 

gjennomføre planlagte og nødvendige arrangement. Fåvang sau & Geit har i mange år 

arrangert klippekurs. Her har det vært deltakere fra fjern og nær da det ikke arrangeres 

mange slike kurs i nærheten. Deltagere blir belastet for kurset som går fra fredag-søndag 

såkalt 24 timers kurs. Sist kurs som var et B-kurs kostet det 2500,- pr deltager, noe som vi ser 

og erfarer er i høyeste laget for mange da det stort sett er ungdom i skolealder som deltar. I 

tillegg kommer overnatting, mat mm. Fra Sau & Geit sentralt så mottar vi inntil 10 000,- i 

kursstøtte. Vi kan selvsagt høyne kursavgiften, men som nevnt da ekskluderer vi flere, noe 

som ikke er ønskelig fra vår side. 

Vi bruker godkjente/sertifiserte instruktører, slik at vi har flinke og dyktige lærere. All honnør 

til dem. De er organisert i Norsk saueklippers forening og har eget oppsett for kostnader til 

sine kurs. Sist kurs så regnskapet slik ut: 

• 37 000,- i kursutgifter 

• 25 000,- i deltakeravgift  

• 10 000,- i kursstøtte 

Dvs et underskudd på ca. 2000,- for å holde kurs, skaffe nok og tørr sau, organisere 

påmelding, kreve innbetaling, sende ut informasjon mm.  

Vi ser nødvendigheten å utdanne klippere, og vi er i vårt område bortskjemte med gode 

klippere, ingen ventetid på klipping. For videre opplegg er vi mer skeptiske når vi går med 

røde tall. Heve kursavgiften må vi tenke oss om som nevnt, så en evaluering må til. Vi spør 

da om det er vår oppgave som lokallag å stå for utdanning av klippere med røde tall som 

fortjeneste? 

Fåvang Sau & Geit fremmer da følgende forslag til årsmøte: 

«Aktive lag skal ikke tape på å ha høy aktivitet. I for eksempel Bondelaget omfordeles midler 

etter søknader fra de enkelte lag, og det kompensere økonomisk etter aktivitet i laget. Vi 

mener det må være mulig å søke om midler fra Fylke eller sentralt for å opprettholde høy 

aktivitet som kurs mm i den enkelte lokallag. Det må stimuleres til å ha gode og aktive 

lokallag som er NSG utad» 

 

Fåvang 25. januar 2018, v/Sekretær Knut Evensen 

 


