
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 19. november 2009. 

 
Deltagere i møtet: Pål Kjorstad, Susanne Ramstad Brenna, Kjell Ivar Bergehagen og Ken 

Lunn. Sidsel Røhnebæk deltok under sak 53/2009.  

 
Sakliste: 

Sak 48/2009: Referatsaker. 

- referat fra forrige 19.10.09 ble godkjent. 

 

Sak 49/2009: Seminar/årsmøte 2009. 

Program m/spesifisert tidspunkt for måltider med mer ble gjennomgått. 

Det gjenstår å bestille buss, avtale med lokal foredragsholder fredag og ta kontakt med 

utstyrsleverandører om deltagelse fredag kveld og lørdag. 

 

Sak 50/2009: Avlssaker sau. 

Det er gjennomført møte i ringen med representanter fra avdelingene. Møtet sender en 

uttalelse til Avlsrådet vedrørende en del saker de ikke er tilfreds med gjennomføringen av. 

Salget av værer har i 2009 vært svært god.    

 

Sak 51/2009: Rovviltsaker. 

Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Landbruksavdelingen og OSG var 

samlet i møte for å vurdere tiltak for å utnytte ubrukte midler til forebyggende tiltak. 

Tilbakemelding på bruk av årets midler ble gitt og det ble gitt en del innspill på bruk av 

midler framover. Det er fremmet en søknad fra møte om bruk av restmidler for 2009. 

 

Organisasjonene er invitert til møte i rovviltnemnda 20.11.2009. 

Foreløpig gaupekvote er nå fastsatt. 

 

Sak 52/2009: Årsmelding 2009. 

Annonser vurderes i neste styremøte. 

Bilder til årsmeldinga fra jubileet og fra kåringa siste høst. 

 

Sak 53/2009: Regionmøter januar 2010 

Møteplan ble gjennomgått og offentliggjøres i eget skriv til lokallaga. Legges også på nettsida 

til OSG. 

 

Sak 54/2009: Rundskriv til lokallaga november 2009. 

Rundskriv til lokallaga ble gjennomgått og godkjent. 

 

Sak 55/2009: Eventuelt. 

- oversikt over tillitsvalgt i lokallag. Pål lager gruppe for utsendelse per e-post. Sekretær 

sender per brev til lokallag som ikke har e-post. 



- NSG arbeider med videreutvikling av hjemmesida. Det åpnes for påloggingsfunksjon 

for medlemmene. Det blir kurs for de som skal oppdatere hjemmesidene i fylkeslaga. 

Leder og sekretær bør delta på kurset. Vi bør vurdere om flere fra styret bør delta. 

 

 

Neste styremøte blir onsdag 16.12 kl 20.00 – telefonstyremøte. 

 


