
Referat styremøte 12. mars Søre Berge  
 
 
Følgende møtte: Øyvind Myhrsveen, Camilla Segelstad, Frode Fjellstad, Johnny Høyesveen, Kyrre 
Formo og Knut Evensen 
 
 
Sak 20/19 
 
Referat fra styremøte 29. januar 
 

• Godkjent 
 
 
Sak 21/19 
 
Diverse oppdateringer v/Øyvind: 
 

• Øyvind innkaller komiteen til møte i jubileumsfesten. Rita og Ståle er bestilt til musikk, og 
dato er som før lørdag 26. oktober 

• Fåvangdågån trenger aktiviteter; Fåvang sau & geit stiller opp med stand, servering mm 

• Lokaler er bestilt på Ysteriet til årets lammekaffe 
 
 

Sak 22/19 
 
Referat fra årsmøte OSG v/Johnny og Knut: 
 

• 5000,- som beste lokallag 

• Knut ble valgt til leder 

• Godt, men travelt årsmøte med stort (for) program 

• Sak fra Fåvang sau & geit ble behandlet, god støtte fra andre lag. Se undere for innspill 
 
 
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 2019, v/Sekretær Knut Evensen 
 
 
Sak 23/19 
 
Våraktiviteter. Sendes SMS til medlemmene om våraktiviteter i tillegg til FB og hjemmeside: 
 

• Fjøsmøte hos Kristian Karlstad Granheim 19.3 

• Vårmøte på Stav 4.4 

• Lammekaffe 24.4 og 8.5 
 
 
Sak 24/19 
 

• Johnny har oversikt over salg av ullsekker og fakturere dette. Viktig at alle som leverer ut 
sekker gir beskjed til Johnny med en gang. 

 
 
Sak 25/19 
 
Jubileumsboka: 
 

• Trenger midler fra bla OSG, NSG, Kommune, beitelag, utmarkslag, Bondelag, Bonde og 
Småbrukarlag 

• Knut lager forslag på «tiggerbrev» 

• Ønsket sum er 1500,- fra mindre lag og foreninger 

• Neste styremøte: Tirsdag 12. mars kl 19.00 hos Frode 
 
 
Sak 26/19 
 
Eventuelt: 
 

• Kyrre ordner med ny fryser til Bua 
 
Møtet slutt 22.30 
 
 
Knut Evensen, sekr. 


