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Referat fra styremøte i Hedmark Sau og Geit 

Vekstra Alvdal/Frichs (Taverna) Alvdal 22/1-19 
 
Tilstede:  Martin Mostue, Per-Joar Nesthun, Jon Iver Jordet og Hans Bondal. 
Ingar Eide deltok fra og med sak 2, det samme gjorde Toril Hårdnes. 
 
Sak 1. Regnskap 
Regnskap ble gjennomgått, og regnskapsfører og lønnskjører var med og 
orienterte litt om forskjellige ting, som utmelding av  styremedlemmer som 
ikke lengre var med fra lønnssystemet, beskrivelser i reiseregninger osv.  
Regnskapsfører tilpasser budsjett inn i regnskapet, og tilpasser postene slik at 
disse blir enkelt sammenlignbare i budsjett og regnskap.  
 
Sak 2. Bråket i Nsg. 
Hsg har fått mail fra Vestfold sau og geit, som ønska å komme med et tilsvar til 
Odd Magne Bjørdal sitt innlegg i Nationen og Bondebladet. Dette var en 
forespørsel om de forskjellige fylkeslederene også kan signere på 
leserinnlegget. Hsg var enige om at vi ikke ønsker å skrive under, ettersom vi er 
redd dette vil være bensin til bålet og føre til en videre mediedebatt. Vi ser det 
imidlertid positivt at det kommer et tilsvar, men kanskje bare fra Vestfold ? Vi 
syntes også Vestfolds kommentar om rovdyr var svært defensiv, sett fra 
Hedmark, Norges rovviltfylke nr. 1.  
 
Sak 3. Sekretærordningen. 
Toril Hårdnes deltok på styremøtet for å bl a diskutere videre deltagelse som « 
delsekretær « for Hsg.  Toril har siden i høst vært behjelpelig for leder med å 
redigere og legge ut artikler på hjemmesiden. Toril ønsker ikke å til vanlig delta 
i styremøter m m , men kan være behjelpelig med hjemmeside og med å 
redigere / bidra til årsmeldingen. 
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Sak 4. Arbeid med årsmeldingen 
Årsmelding ble dels gjennomgått, og arbeidsoppgaver ble fordelt på de 
forskjellige styremedlemmene. Arbeid som gjenstår er å få ta i en del stoff / 
statistikk fra FMLA, og sette dette inn i malen fra tidligere årsmeldinger. Her 
trenger vi også årsmelding og regnskap for Hedmark Gjeterhundlag. 
 
Sak 5. Plassering årsmøte / fagdag 
Det ble diskutert plassering av årsmøtet, samt bidragsytere til fagdagen. Toril 
og Hans fortsetter å jobbe med denne planleggingen. 
 
Sak 6. Sammenslåing av fylkeslag? 
Hans har hatt kontakt med leder i OSG , Arnfinn Beito. Her finnes sikkert både 
fordeler og ulemper med en sammenslåing.  Styret legger saken fram for 
årsmøtet for diskusjon, for også å evt sende saken til årsmøtet i NSG. Hva med 
representasjone i representantskapet, årsmøtet i NSG osv, svekkes vi ved 
sammenslåing? 
 
Sak 7. Beitetilskudd for beiting på innmark 
Forespørsel fra Trysil på å ta opp dette videre til Nsg. Slik dette i det minste er 
praktisert nå, gis det avslag i beitetilskudd til beiting på innmark innenfor 
ulvesona ved nyoppstarting, og trolig heller ikke ved utvidelse av besetning / 
eierskifte. Kan dette være rett, og etter intensjonene når beiteretter i utmark 
er tapt på grunn av f.eks. ulvesone? 
 
 
 


