
Referat styremøte 4. juni Søre Berge 
 
 

Følgende møtte: Johnny Høyesveen, Camilla Segelstad, Ole Johan Bjørge, Kyrre Formo, Per Arne 
Brenden, Knut Evensen  
 
 
Sak 6/20 
 
Div oppdatering v/Knut: 
 

• Våren har vært preget av koronaen, og dermed har mange av våre aktiviteter falt ut. Men vi 
fikk til en lammekaffe og ser lyst på sommer og høstsesongen med tanke på Fåvang sau og 
geit og aktiviteter. We will be back! 

• NSG sammen med Nortura og Fatland skal arrangere grillaksjon lørdag 20. juni. Her gjelder 
det å grille produkter av sau, lam og kje og dele i sosiale medier. Mere info kommer om 
dette. 

• Rolf og Øyvind bevilget 70 000,- i lån fra Flyausa til 2 % rente og avdrag over 2 år. Dermed har 
vi betalt Mammut og er da ferdig oppgjort med boka. 
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Økonomi v/Johnny: 
 

• Kontoen teller 3530,- pr dato 

• Noen bøker blir fakturert med det første 

• 7546,- kommer inn for ullevering 

• 3870,- kommer om kulturmidler fra Ringebu kommune. Dette har vi søkt om, og er vi fornøyd 
at blir prioritert fra kommunen. 

 
Vi vil nå spare det vi kan av penger og betale inn til Flyausa på lånet ved årets slutt.  
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Vi forsøker oss med ny aktivitetsplan i og med koronaen tok det meste av det vi hadde planlagt. Men 
vi sikter høyt og legger nye gode planer for sommer/høst 2020. Vi prøver oss med: 
 

• Grilling i Bua i Nesseskogen for medlemmer en fredag først i august. Dette blir «kick off» før 
høsten setter inn, og en «after lamming sekvens». Det blir grilling hvor hver og en tar med 
mat selv, så er vi litt an hva vi kan bidra med. Hovedmålet er sosial sammenkomst. 

• Midten av august blir det beitedag i Brekkom. Her forandrer vi litt dette med tur og tenker 
heller familiedag med faglig informasjon fra Pål S Kjorstad. Aktuelle tema er slaktesesong, 
rovdyrsituasjon, NSG mm. Fullstendig planer kommer etter hvert. 

• Klippekurs er planlagt 18-20. september. Dette blir som før hos Siri og Stein, og blir som før. 
Instruktører er Sindre og Bjørnar. Styret blir med og hjelper til. Vi ser an påmelding, men vil 
søke berørte lokallag om tilskudd. 

• Fårikålfestivalen vet vi ikke hvordan blir, men vi planlegger kåring lørdag 26. september. Vi 
kontakter Fåvang skole om å ha et arrangement med skolen med fokus på mat fra sau og 
lam. Camilla sjekker ut. 



• Fjøsmøte midten av oktober med bla tema klauvskjæring mm 

• Kurs i slakting/partering av sau/lam, evt pølsekurs? 

• Høstmøte i november. Tema kommer 

• Julebord i Fjelltun 
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Eventuelt: 
 

• Neste styremøte blir i på Tann i Framigard, midten av august 
 

 
Møtet slutt 22.00 
 
Camilla Segelstad, sekretær 
 


