
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 styremøte mandag 18. januar 2010 kl 15.00. 

 
Styremøte ble holdt hos Fylkesmannen, Lillehammer.  

Deltagere: Pål Kjorstad, Kjell Ivar Bergehagen, Håkon Gjelstad, Susanne Ramstad Brenna, 

Sidsel Røhnebæk og Ken Lunn. Alf Ouren meldte forfall. 

 

Møtet starter med presentasjon/orientering fra prosjektlederen  i beitebruksprosjektet, Marthe 

Lang-Ree.  

 

Sakliste: 

Sak 1/2010: Referat saker 

- Referat fra styremøte 16.12.2009 ble godkjent. 

- Referater/orientering fra regionmøtene januar 2010. 

o Referatene ble gjennomgått og med noen få korreksjoner er de klarert for å 

legges ut på nettsida til OSG. 

 

Sak 2/2010: Årsmelding 2009. 

Utkast fra trykkeriet var sendt styremedlemmene per e-post før styremøtet. Siste korrektur ble 

lest. Korrektur leveres til Bekkevold lyskopi tirsdag 19.01.2010. Årsmeldinga skal etter 

planen leveres fra trykkeriet fredag 22.01.2009 og sendes som a-post til medlemmer, 

kommuner, nabofylkeslag og styret og administrasjonen i NSG. 

 

Sak 3/2010: Reviderte regnskaper for 2009. 

Regnskapene var sendt styremedlemmene per e-post og er satt inn i årsmeldinga sammen med 

revisjonsrapporten. Regnskapene legges fram for årsmøte for godkjenning som lagets 

regnskaper for 2009.  

 

Sak 4/2010:  Budsjett for 2010. 

Styrets forslag til budsjett som legges fram for årsmøte 2009. 

 

Fylkeslaget 2008 Budsjett 2010 Regnskap2009 Regnskap 2008 

Inntekter:    

Kontingenter 212.000 218.040 162.190 

Roviltkontingent 18.000 17.760 17.430 

Sponsor/annonser/kurs 55.000 79.219 26.000 

Renteinntekter 16.000 13.389 27.700 

Prosjekt kadaversøk 0 163900  

Prosjekt radiobjelle 0 200.000  

Sum inntekter 301.000 692.308 233.320 

    

Utgifter:    

Sekretærtjenester 32.000 20.000 20.000 

Ledergodtgjørelse 20.000 20.000 20.000 

Tillitsvalgtgodtgjørelse 42.000 42.900 35.910 



Rovviltarbeid 30.000 28.760 17.420 

Regnskap/annet 8.000 10.280 5.040 

Prosjekt radiobjelle 200.000   

Prosjekt kadaversøk  142.543  

Arbeidsgiveravgift 14.000 14.372 10.909 

Kontorleie inkl tlf/data 13.000 10.000 10.000 

Revisjon/regnskap 5.000 4.135 1.981 

Rekvisita 5.000 4.276 2.908 

Årsmelding/annonser 22.000 20.264 17.351 

Årsmøte inkl. støtte utsend. 45.000 63.635 41.909 

Styremøter 5.000 1.504 10.827 

Andre kurs/møter 10.000 7.907 3.752 

Porto 12.000 8.108 12.455 

Reisekostnader 30.000 31.969 27.627 

Premier/gaver 6.000 14.869 13.100 

Andre kostnader 2.000 1.039 1.177 

Sum utgifter 501.000 446.561 251.466 

    

Resultat -200.000 245.747 -18.146 

Budsjett for 2010 korrigert for prosjekt radiobjelle er i balanse. Regnskap 2009 viser et 

overskudd. For prosjekt kadaversøk kan det synes som et overskudd, men noen 

møtekostnader og informasjonskostnader er felleskostnader med fylkeslaget, og kommer 

under disse postene i regnkskapet. Noen kostnader kommer også på regnskap 2010.  

 

Sak 5/2010: Saker styret og laga vil fremme for årsmøtet. 

1. Ekstrakontingent rovvilt: Styret foreslår overfor årsmøte en ekstrakontingent rovvilt 

for 2010 på kr: 20 per medlem.   

2. Refusjon for deltagelse på årsmøte for lokallagsutsendinger – forslag til vedtak: 

Lokallaga gis en kompensasjon fra fylkeslaget på kr 500 per årsmøteutsending. En 

forutsetning for refusjonen til lokallaga er at årsmelding m/resultat fra valgene i 

lokallagsårsmøter er sendt til sekretæren i fylkeslagt innen 10.03.2010. 

3. Uttalelse rovviltsaker fra årsmøte – følgende punkter bør med: Uttak av fredet rovvilt, 

normaltap, erstatningsoppgjør, registrering av enkeltindivid gaupe i rovdyrbasen. 

4. Sonering av fredet rovvilt i Oppland.  

5. Beitelagsmedlemmer henstilles til å være medlem i NSG. 

6. Sak fra Vågå Sau og Geit: Kompensasjon for nedfôring fra 1. dag. 

7. Sak fra Nord Fron Sau og Geit: Utfordringer med å skaffe saueklippere.  

 

Sak 6/2010: Årsmøte 2009 – planlegging av arrangementet. 

1. Alle utsendinger gjør sjøl opp på hotellet for opphold og måltider, for skinnsømkurs og for 

arrangementet på Vianvang lørdag kveld.  

 

2. Invitasjon av gjester: Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, 

æresmedlemmer, beste gjeterhund, beste vær av NKS og beste vær av spel.  

 

3. Styremedlemmene møter fredag kl 14.00 for siste forberedelser.    

 



 

 

 

Sak 7/2010: Seminaret 2010 – planlegging av arrangementet. 

Engangsovertrekkstøy til deltagerne på fagturen lørdag. Kjeledress til alle + 3 sett sko. 

Seminaret ledes av styremedlem fredag kveld og lørdag fra kl 14.30-16.00. Knut Evensen, 

Nortura og Anders Svare, Vågå Sau og Geit tar ansvaret for utferden lørdag fra 09.00 – 13.00.  

 

Sak 8/2010: Aktuelle kandidater til fylkeslagets diplom/utmerkelser. 

Styret gjorde vedtak om utdeling av fylkeslagets diplom og oppmerksomheter. 

 

Sak 9/2010: Rovdyrsaker. 
- Faglaga henstiller rovviltnemnda om uttak av 3 bjørn på sporsnø våren 2010. 

- Aktuelle saker er omtalt i årsmeldinga. 

- Leder deltar på møte i Bødalen 21.01.2010. 

- Leder deltar på møte i rovviltnemnda 22.01.2010. 

 

Sak 10/2010: Saker fra fagråd geit. 

- Aktivitet i 2010 ble drøftet.  

- Fylkeslaget støtter geitedagen i Oppland sommeren 2010.  

- Utover geitedagen avventes forespørsler/aktuelle tiltak. 

 

Sak 11/2010: Saker fra avlsutvalget for sau. 

- Deltagelse på avlsseminar på Gardermoen 13.-14. februar 2010. Pål Kjorstad, Hans Petter 

Vaberg og Einar Moe deltar fra værringen Oppland. I tillegg deltar regionsekretæren. 

 

Sak 12/2010: Høring jordbruksforhandlingene. 

Vi avventer frist fra NSG for uttalelse og vurderer et ekstra telefonmøte for behandling av 

saken. 

 

Sak 13/2010: Radiobjelleprosjektet. 

Sidsel orienterte om planene i prosjektet så langt.  

Hun viste til erfaringer fra Nord Trøndelag. Det foreligger en egen prosjektrapport fra 

prosjektet i Trøndelag. Rapporten sendes på e-post til styremedlemmene.  

Prosjektet forutsetter gode avtaler med de som skal prøve ut bjellene? 

 

Oppland Sau og Geit søker FKT-midler til innkjøp av radiobjeller i 2010.  

Interesserte lag og personer melder sin interesse til Oppland Sau og Geit. Sidsel Røhnebæk 

hos Fylkesmannen behandler søknadene og prioriterer områder og saueholdere til uttesting 

beitesesongen 2010 på vegne av prosjekteier.  

 

En forutsetning er at de som skal prøve ut bjellene er teknisk interesserte og er villig til å påta 

seg en tilfredsstillende oppfølging i henhold til målene som settes for prosjektet. 

 

Sidsel skaffer mer informasjon i saken, slik at styret kan utarbeide en god prosjektbeskrivelse 

med tydelige mål før søknad om tildeling av FKT sendes innen søknadsfristen som er 1. mars. 

 

 



Sak 14/2010: Avtale med sekretær/godtgjørelser. 

Styret vedtok godtgjørelse til sekretær og ny avtale undertegnes. 

 

Sak 15/2010: Eventuelt. 

- Avtale om annonse på hjemmesida til OSG for Fron Traktor Service. Avtalen gir Fron 

Traktorservice mulighet til å sende ut inntil 4 produktinformasjonsbrev til 

medlemmene i OSG og ha annonse på hjemmesida. Avtalen gjelder for 1 år.  

- Prosjekter/søknader på gang i forhold til å nyttiggjøre og videreføre kompetanse på 

bruk av hund for å søke opp kadaver i beitesesongen. Det bør kartlegges om 

gjeterhundlaga og saubeitelaga kan kobles inn i dette arbeidet. Interesserte oppfordres 

til å søke FKT-midler til prosjekter knyttet til hund i ettersøk med mer. 

- Pål sender en e-post til leder i NSG vedrørende reaksjoner i regionmøtene på det som 

står skrevet i lederartikkelen i Sau og Geit 6-2009 om siste jordbruksavtale. Videre gir 

OSG positiv tilbakemelding i forhold til å sende Sau og Geit med giro for innbetaling 

av medlemskontingent til ikke-medlemmer som et bidrag i vervekampanjen! 

 

 

Neste styremøte blir telefonmøte – torsdag 11.02.2010 kl 20.30 – 22.00. 

 

  

 

    

 

 

 

 
 


