
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit  Telefax: 61196023 2095.19..84249 

v/ Ken Lunn 

2846 BØVERBRU  E-post: ken.lunn@tine.no  

Referat fra telefonstyremøte onsdag 16. desember 2009  
 
Møtet startet kl 20.00 og ble avsluttet kl 21.30. 

Med på møtet var: Pål Kjorstad, Alf Ouren, Kjell Ivar Bergehagen, Susanne Ramstad Brenna, 

Håkon Gjelstad, Anne Terningen, Randi Flåten og Ken Lunn. 

 
Sakliste: 

Sak 56/2009: Referatsaker. 

- rundskriv til lokallaga og beitelaga ble sendt ut 20.11.2009.   

- referat fra styremøte 19.11.2009 ble godkjent. 

- leder deltok på møte 1.12.2009 om beitebruksprosjektet i Oppland – info på nettsida 

til fmop.no 

 

Sak 57/2009: Årsmelding 2009. 

Annonser i årsmeldinga – tilsagn om støtteannonse fra Felleskjøpet, Nortura og TINE. 

Nortura gir også støtte til årsmøte i fylkeslaget på nivå med tidligere år.  

Utstyrsleverandører gis mulighet å annonsere til kr: 2000 per ½ A5-side (liggende) 

Alf, Kjell Ivar og Ken kontakter utstyrsleverandører. 

 

Frist på bidrag til årsmeldinga. Leveringsfrist 5. januar 2010. 

- Pål kontakter gjeterhundlaget 

- Pål ordner leder på fylket, avl og rovviltdelen 

- Terje skriver avlsdelen 

- Håkon skriver delen fra fagråd geit 

- Sidsel skriver delen om beitebruk og småfeholdet i Oppland 

- Ken skriver fylkeslagets årsmelding, regnskaper og revisjon. 

 

Sak 58/2009: Seminar/årsmøte 2009. 

- Innkalling til årsmøte 2010 ble sendt alle lokallaga ifm rundskrivet i november. I 

rundskrivet ble frister for saker til årsmøte og innspill til valgnemnda offentligjort. Det 

samme med oversikt over hvem som er på valg i årsmøte. 

- Lokallaget i Vågå har avtalt med ordføreren at han blir med på Vianvang i Vågå 

lørdag kveld og at bare lokallaget åpner årsmøte på formiddagen. 

- Det er behov for 2 busser til Vianvang lørdag kveld, pluss en minibuss.  

 

Sak 59/2009: Avlssaker sau. 

- Værringkatalogen er sendt alle ringmedlemmer 

- Landsdekkende avlsseminar på Gardermoen 13.-14. februar 2010. 

 

Sak 60/2009: Rovviltsaker. 

- erstatningsoppgjøret 2009 ble for Oppland på i underkant av 9 millioner kroner. 

- Litt færre søknader i 2009 og litt lavere erstatning enn i fjor. 

- Rovviltnemnda vil oppnevnes 2 nye representanter.  

- Beredsskapstelefon for rovviltnemnda 97737223. 

 



Sak 61/2009: Regionmøter januar 2010 

- Møtesteder er bestilt og servering er avtalt. 

- Påminnelse om møte sendes per post rett på nyåret 

- Fra styret deltar Pål og Kjell Ivar i Gudbrandsdal,  Pål og Håkon i Valdres, Pål og Alf 

på Toten. 

- I tillegg deltar Sidsel Røhnebæk og Marthe Lang-Ree fra Fylkesmannen.  

 

Sak 62/2009: Radiobjelleprosjekt. 

Orientering om prosjektet. Midler på kr: 200.000 er bevilget i 2009 med gjennomføring fra 

2010. Sidsel Røhnebæk orienterte om hva som er planlagt så langt i prosjektet. Oppland Sau 

og Geit er prosjekteier.  

 

Et møte om beitebruksprosjekter ble holdt i Oslo 16.12.2009. Det ble i møtet orientert om 

ulike måter å organisere bruk av radiobjeller på. 

 

Sak 63/2009: Valgkomiteens arbeid. 

- informert på rundskrivet. 

- valgnemnda i fylkeslaget er fra nå også valgnemnd for ring 41/værringen Oppland.  

 

Sak 64/2009: Eventuelt. 

- avtale med sekretær tas opp i styremøte i januar 2010 

 

 

 

Neste styremøte er fastsatt til mandag 18. januar 2010 kl 15.00 hos Fylkesmannen, 

Lillehammer. 

 

 

 


