
Tynset Sau og Geit 
 

 

Årsmelding 2019 

 

Styret har i 2019 bestått av: Vidar Westum, leder 

    Inger Johanne Eggen, sekretær 

    Trond Oldertrøen, styremedlem 

 

 

Årsmøte for 2018 ble gjennomført 31.januar 2019. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene var det en 
gjennomgang av spørreundersøkelsen frå NSG.  

Styret har gjennom 2 styremøter og telefonisk kontakt løst de mest aktuelle oppgaver gjennom året. 
Det er sendt ut informasjon til medlemmene ved levering av ull, samt tilbudet om fostertelling. 

Styret og noen medlemmer hadde stand ved Domus Tynset for å samle underskrifter for et opprop 
mot ulvevedtaket Klima- og miljødepartementet offentliggjorde 17. desember. Oppropet og 
underskriftslistene ble overlevert under et fakkeltog fra Youngstorget til Stortinget i Oslo kvelden 
8.januar. Her var også flere medlemmer fra lokallaget deltagere for å markere sin misnøye med 
vedtaket. Aksjonen samlet nær 10000 deltagere. 

Tynset sau & geit var dette året med under Tynsetmart`n i Museumsparken. Her ble det bl.a. servert 
langtidsmodnet fenålår, et nytt produkt fra Nortura-anlegget på Tynset. I tillegg hadde noen 
medlemmer med sau og lam fra ulike raser, noe som var et artig innslag for både små og store 
skuelystne. 

Styreleder deltok på årsmøte i Fylkeslaget 16. februar mars i Alvdal. 

Pr. 31.12. er det registrert 25 hovedmedlemmer og 5 husstandsmedlemmer i Norsk Sau & Geit. Dette 
er samme antall som ved forrige årsskifte.  

Noen kommentarer til regnskapet: 

Årets resultat ble et overskudd på kr 11924,04. Dette skyldes bl.a. svært få driftskostnader og sikre 
inntekter på innsamling av ull, samt refusjon av medlemskontingent fra NSG. 

Det er ikke utbetalt honorar til styret eller andre i laget. 

Lagets egenkapital pr. 31.12.2019 er kr 130.622,83. 

Til slutt i årsmeldingen tas det med noen tall fra organisert beitebruk for de beitelaga som ligger 
under Tynset Sau & Geit. Tabellen på neste side er tilsendt fra Fylkesmannen i Hedmark og viser 
antall sluppet og antall tapte sau og lam sesongen 2019, for de beitelagene som har registrert 
opplysninger.  

 

Tynset, 29.januar 2020 / Vidar Westum, styreleder 

 


