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Referat fra styremøte i Hedmark Sau og Geit 
Skypemøte 07.03.2019 kl 20:00 – 21:45 

  

Tilstede:  Hans Bondal, Martin Mostue, Per-Joar Os Nesthun, Jon Iver Jordet, Ingar Eide.   

 

Sak 1: Valg av representanter fra styret i HSG: 

• Værringen: Jon Iver Jordet 

• Gjeterhundlaget: Per-Joar Os Nesthun 

• Utsendinger til årsmøtet i NSG: Martin Mostue og Ingar Eide 

 

Møter: 

• Ruralis, møte om småskalaproduksjon: Hans Bondal stilte her. 

• Fellesmøte med Fylkesmannen Innlandet ang. Rovviltregioner (03.04): Martin Mostue og 

Per-Joar Os Nesthun møter.  

 

Oppdatering av opplysninger: 

Brønnøysundregisteret, styreinformasjon: Jon Iver har oppdatert dette. 

Sparebank 1 – oppdatering av kundeinformasjon: Martin Mostue har opplysningene om HSG. 

 

Sak 2: Evaluere årsmøte / fagsamling 

Bra oppmøte. Positivt at både Gjeterhundlaget og Værringen hadde sine årsmøter samtidig. 

9 av 21 lag var representert. Bra engasjement.  

Fagdagen, bra oppmøte. Lokalprodusert mat er dagsaktuelt tema.  

 

Sak 3: Utrede differensierte vær-priser 

Differensiering av priser på medlemmer/ikkemedlemmer. Undersøke hvilke muligheter vi har 

bl.a. mtp regelverk.  Høre med andre fylkeslag hvordan de gjør det.  

 

Sak 4: Historiske papirer fra HSG. 

Det står en del gamle papirer / regnskap fra HSG hos Ole Jakop Akre. 
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Dette bør gås igjennom slik at vi får tatt vare på det som er verdt å ta vare på. 

- Engasjere Ola D. Gløtvold til å ta ansvar for dette. 

- Cecilie Stang fra statsarkivet i Hamar kan være med på gjennomgangen.  

- Laget tar kontakt med andre relevante medlemmer. 

Vi har også en bankboks på Sparebank 1 på Tynset.  Jon Iver sjekker ut hva som er der, og om 

innholdet kan tas med i gjennomgangen. 

 

Sak 5: Gjeterhundlaget på hjemmesidene til HSG 

Ønsker at gjeterhundlaget får ut treninger og prøver på hjemmesidene våre. 

Per-Joar Os Nesthun tar tak i dette.  Toril Hårdnes kan bistå publisering/opplæring på 

publisering.   

 

Sak 6: Ledersamling - når og hvor?  

Tema:  

- Opplæring i publisering/bruk av hjemmesidene til HSG. 

- Søknadsprosess for Rovvilterstatning. 

Som resultat fra spørreundersøkelsen som ble sendt ut til lokallagene fra NSG, kan det dukke 

opp andre aktuelle temaer. 

Sted: Tiur’n.   Tid: Midt i oktober. 

 

Sak 7: Annet 

- Årsmøte i Hedmark Bondelag.  Noen stiller der som observatør hvis anledning. Dette er på 

Hamar, First Hotel Victoria, 20.-21. mars 2019. 

 

- Regnskapsføring. Sjekke med regnskapsfører ang. timeforbruk. 

Bruker nå elektroniske bilag.  Dette bør forenkle regnskapsførers arbeid. 

 

- Det er ønskelig med mer aktivitet på hjemmesidene. Styremedlemmene oppfordres til å 

skrive artikler og få med bilder.   Toril er behjelpelig med utlegging. 

 

 

Ingar Eide  

(referent) 


