
Referat styremøte 29. januar i Myhrsveen  
 
 
Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Camilla Segelstad, Frode Fjellstad, Johnny Høyesveen, Kyrre 
Formo og Knut Evensen 
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Referat fra styremøte 10. januar 
 

• Godkjent 
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Diverse oppdateringer v/Øyvind: 
 

• 70 års jubileum 
o  Møte med Mammut trykkeri for å avtale litt mere hva som må gjøres, forbedres, pris 

mm 
o Vi trenger antagelig flere til å hjelpe til med skriving. Øyvind har ute «følere» på dette 
o Knut skriver tar for seg årsmeldingene i boka 
o Jubileumsfesten er bestemt til lørdag 26. oktober på Tromsvang 
o Oppnevnt komite er: Guro og Per Arne, Olga og Øyvind, Terje og Bente og Else Torill 

og Johnny 

• Fårikålfestivalen 
o  Styret ser det som naturlig at Fåvang Sau & Geit har ansvaret for kåringsdagen på 

Fåvang, mens Ringebu tar for seg lørdag i Ringebu 
o Camilla, Hans og Øyvind som er våre representanter holder oss oppdatert på 

fremdrift når evalueringsmøter er avholdt 
 
Sak 9/19 
 
Oppsummering årsmøte 24. januar: 
 

• Knut har sendt tilbakemeldinger til OSG og NSG på oversikt tillitsvalgte, årsmelding, 
spørreundersøkelse og innspill til årsmøte i OSG 

• Tilbakemeldinger om godt og trivelig årsmøte 

• Engasjerte deltagere 

• Innspill om: 
o Premiering til beste vær i «annen rase» på kåring. Styret setter opp premie til 

høstens kåring slik at det blir 3 premieklasser 
o Innspill til årsmøte i OSG om tilskudd til aktive lag. Denne er sendt til årsmøte: 

 
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 
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Årsmøte OSG 23. februar på Storefjell Resort. Fåvang har disse utsendingene: 
 

1. Johnny Levi Høyesveen 
2. Per Arne Brenden 
3. Knut Evensen 
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Aktivitetsplan 2019: 
 

• Temasamling i februar; de som vil tar med seg sin årsutskrift fra sauekontrollen eller tall fra 
slakteri for å sammenligne sine resultater opp mot andre. Her må alle deltagere legge fra 
sine resultat og være mottagelig både for konstruktiv kritikk og ikke minst ros 

• Salg av ullsekker før klipping 

• Fjøsmøte i mars sammen med Ringebu Sau & Geit 

• Vårmøte. Her ser vi om vi blir invitert til Øyer/Tretten sammen med Ringebu. Hvis ikke så blir 
det eget vårmøte for Fåvang 

• Lørdag 13. april i påsken griller vi utenfor Coop. I tillegg til grilling blir det bålkokt kaffe, kaker 
og info ellers om «sau i Fåvang». Denne dagen er det mye turister og tilreisende i tillegg til 
egen befolkning i sentrum. Øyvind avtaler med Coop 

• Lammekaffe onsdag 24. april og onsdag 8. mai kl 12.00 på Ysteriet kaffe. Øyvind gir beskjed 
til Ysteriet på forhånd 

• Dugnad på bua i Nesseskogen lørdag 11. mai 



• «After lamming» i området Bua Nesseskogen i mai. Grilling, sosialt mm for hele familien. 
Ukedag 

• Aktiviteter rundt Bua i Nesseskogen under Fåvangdågån lørdag 15. juni. Utstilling av 
kopplam, info, kaffe, servering mm 

• Beitelagstur i Fåvang beitelag først i august. Ansvarlig Edvard og Johnny 

• Klippekurs for nybegynnere i september. Vi ser an dette mtp økonomi. Avklaring med det 
første 

• Fårikål på Linåkertunet på Fårikålens dag torsdag 26. september 

• Fårikålfestival og kåringsdag i Fåvang lørdag 28. september 

• Fjøsmøte med aktuelle tema i midten av oktober 

• Jubileumsfest Tromsvang lørdag 26. oktober 

• Høstmøte først i november 

• Tur til Staur for å se på seminværer først i november 
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Eventuelt: 
 

• Øyvind Kaller inn jubileumskomiteen til møte med det første 

• Johnny bestiller 1000 ullsekker fra Norillia som vi selger ut igjen til våre medlemmer. 
Annonsering av dette legger vi ut på hjemmesiden og Facebook. Pris ut er 10,- pr sekk 

• Representant i klipperådet NSG fra Fåvang. Vi hører med aktuelle kandidater, dvs klippere i 
Fåvang 

• Neste styremøte: Tirsdag 12. mars kl 19.00 hos Frode 
 
 
 
Møtet slutt 22.30 
 
 
Knut Evensen, sekr. 


