
Referat styremøte 11. februar Søre Berge 
 
 

Følgende møtte: Johnny Høyesveen, Camilla Segelstad, Ole Johan Bjørge, Kyrre Formo, Per Arne 
Brenden, Knut Evensen  
 
 
Sak 1/20 
 
Konstituering av styret: 
 

• Leder  Knut 

• Nestleder Ole Johan 

• Sekretær Camilla 

• Kasserer Johnny 

• Styremedlem Per Arne 

• 1. vara  Kyrre, møter på alle styremøter 
 

• Hjemmeside og Brønnøysundregistret oppdateres av Knut. 
 
 
Sak 2/20 
 
Økonomi: 
 
Økonomien er «anspent» i forbindelse med overskridelser med jubileumsboka, men vi er 
optimistiske i forhold til dette og gjør følgende tiltak: 
 

• Registrering i frivillighetsregistret for å kunne bli med i ordningen grasrotandelen 

• Formell søknad til Øyvind og Rolf i Flyausa 

• Fortsett trykk på boksalget 

• Søke om kommunale kulturmidler 

• Selge ullsekker nå, 15,- sekk som dugnad for økonomien 

• Søke NSG om tilskudd 

• Sende ut varsel på SMS til medlemmene om ullsekker og bøker 
 
Johnny tar tak i dette her.  
 
 
Sak 3/20 
 
Utsendinger til årsmøte OSG i Øyer 21-23. februar: 
 

• Camilla, Per Arne og Johnny møter for Fåvang 
 
 
 
 
 
 



Sak 4/20 
 
Aktivitetsplan 2020: 
 

• Fjøsmøte midten av mars, antagelig sammen med Ringebu hos Ane Haugstad i Venabygda 

• Vårmøte først i april. Tema? 

• Møte/studieringer «årsutskrift sauekontrollen» 

• Grilling og sauemarked utenfor COOP palmelørdag 4, april. Følgende inviteres: Simona og 
Torill; Per Arne prater med dem, Fride Gunn prater Johnny med. Mona prater Camilla med, 
Laila tar Kyrre seg av, Ole Johan prater med Stein og Håvard om helgrilling av lam og Knut 
prater med Bondelaget og Coop 

• Lammekaffe 24. april og 8. mai på Ysteriet. 

• Dugnad å bua i Nesseskogen før 17. mai 

• Vi blir med på Fåvangdågån, må høre hva som er ønskelig vi gjør 

• Beitedag i Brekkom midten av august 

• Klippekurs 19-20. september 

• Fårikålens dag Linåkertunet torsdag 24. september 

• Fårikålfestival og kåring lørdag 26. september 

• Fjøsmøte midten av oktober 

• Høstmøte november 

• Tur til Staur først i november 

• Julebord november/desember 
 
 
Sak 5/20 
 
Innspill til jordbruksforhandlinger via OSG: 
 

• Beitetilskudd utmarksbeite må opp 

• Innovasjonsmidler til omgjøring og restaurering av fjøs for å opprettholde antall gårder og 
produksjon, spesielt ved generasjonsskifter 

• Pris på søyer bør opp, etisk og økonomisk 
 

 
 

Første styremøte med nytt styre slutt 22.00 
 
Camilla Segelstad, sekretær 
 


