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Årsmelding for Tynset Sau og Geit 2018 

 

Styret har i 2018 bestått av: Vidar Westum, leder 

    Inger Johanne Eggen, sekretær 

    Trond Oldertrøen, styremedlem 

 

Årsmøte for 2017 ble gjennomført 29.januar 2018. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene var det 
faginnlegg/orientering frå Landbrukskontoret ved Randi Brænd.  

Styret har gjennom styremøter og telefonisk kontakt løst de mest aktuelle oppgaver gjennom året. 
Det er sendt ut informasjon til medlemmene ved levering av ull, samt tilbudet om fostertelling. 

Laget var medarrangør på et større fagmøte på Tynset 13.februar. Her var tema "Smartbjella", Bruk 
av droner og Ny økonomisk situasjon for saueholdet. Møte var åpent for saueholdere i Nord-Østerdal 
og 45 brukere deltok. 

I juni var noen medlemmer med på en felles grillaksjon ved Amfi, Tynset. Et samarbeid med Folldal 
og Os sau og geit.  

Tynset sau & geit var ikke med under Tynsetmart`n i Museumsparken dette året, men planlegging for 
neste mart`n er i gang. 

Styret har ikke gjennomført noen markering av 70-års jubileet for Tynset Sau& Geit, slik det ble 
annonsert under årsmøtet i 2018. 

Styremedlem Inger Johanne Eggen har deltatt på årsmøte i Fylkeslaget i  mars og i tillegg vært på 
ledersamling i november. 

Pr. 31.12. er det registrert 25 hovedmedlemmer og 3 husstandsmedlemmer i Norsk Sau & Geit. Dette 
er en nedgang på 1 hovedmedlem siden forrige årsskifte.  

Noen kommentarer til regnskapet: 

Årets resultat ble et lite underskudd. Dette skyldes i sin helhet at kåringsavgifter for perioden 2011-
2016 ble utgiftsført dette året. Uten denne utgiften i år, ville regnskapet ha vist et overskudd på ca. 
kr 9.000.-. Inntektene for laget er stabile, hvor godtgjørelsen for innsamling av ull er den største (ca. 
kr 9.000,-) og refusjon kontingent fra NSG er den andre inntektskilden. 

Lagets egenkapital pr. 31.12.2018 er kr 118.698,79. 

Til slutt i årsmeldingen tas med noen tall fra organisert beitebruk for de beitelaga som ligger under 
Tynset Sau & Geit. Tabellen på neste side er tilsendt fra Fylkesmannen i Hedmark og viser antall 
sluppet og antall tapte sau og lam sesongen 2018.  

Ikke uventet er det svært store tap av både voksen sau og lam i Tynset Øst beitelag. For ettertiden 
nevnes at dette skyldes ulvens herjinger i Gammeldalen gjennom hele beitesesongen. 

Tynset, 31.januar 2019 / Vidar Westum, styreleder 


