
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 onssdag 14. januar 2009 kl 10.30. 
 

Møtet ble holdt hos Fylkesmannen i Oppland.   

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

Terje Bakken, Astrid Venås Sønstegård, Sidsel Røhnebæk og Ken Lunn. 

 
Sakliste: 

Sak 1/2009: Referat saker 

- Referat fra styremøte 11.12.2008 ble godkjent. 

- Orientering fra Midt-Norsk kompetansesenter for småfe. Informasjonsskriv vil bli 

sendt ut til lokallaga og det opprettes egen nettside. Marianne Østby er ansatt som 

prosjektleder.  

- Referater/orientering fra regionmøtene januar 2009 legges ut på hjemmeside så snart 

de er klare.  

o Det var godt frammøte og god stemning på regionmøtene. 

o Sakene som ble tatt opp på møte engasjerte. 

 

Sak 2/2009: Årsmelding 2008. 

Utkast fra trykkeriet ble delt ut i møtet. Styret leste korrektur på årsmeldinga og meldinga ble 

vedtatt som styrets melding for 2008. 

Årsmeldinga trykkes 15.01.09 og sendes alle medlemmer per post 17.01.2009. 

 

Sak 3/2009: Reviderte regnskaper for 2009. 

Regnskapene ble gjennomgått og godkjent som regnskapet som styret legger fram for 

årsmøtet. 

 

Sak 4/2009:  Budsjett for 2009. 

Styrets forslag til budsjett som legges fram for årsmøte 2008. 

 

Fylkeslaget 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Regnskap 2007 

Inntekter:    

Kontingenter 210.000 162.190 166.710 

Roviltkontingent 19.000 17.430 19.800 

Sponsor/annonser med mer 55.000 26.000 26.000 

Renteinntekter 16.000 27.700 21.393 

Sum inntekter 300.000 233.320 243.903 

    

Utgifter:    

Sekretærtjenester 25.000 20.000 20.000 

Ledergodtgjørelse 20.000 20.000 20.000 

Tillitsvalgtgodtgjørelse 40.000 35.910 58.000 

Rovviltarbeid 20.000 17.420 20.000 

Regnskap/annet 6.000 5.040 4.800 

Arbeidsgiveravgift 12.000 10.909 14.495 



Kontorleie inkl tlf/data 10.000 10.000 10.000 

Revisjon/regnskap 3.000 1.981 2.112 

Rekvisita 3.000 2.908 3.736 

Årsmelding/annonser 18.000 17.351 23.870 

Årsmøte 70.000 41.909 60.309 

Styremøter 10.000 10.827 4.184 

Andre kurs/møter 3.000 3.752 1.670 

Porto 12.000 12.455 8.798 

Reisekostnader 30.000 27.627 22.190 

Premier/gaver 11.000 13.100 4.866 

Andre kostnader 2.000 1.177 1.204 

Sum utgifter 300.000 251.466 280.234 

    

Resultat 0 -18.146 -36.311 

    

 
Sak 5/2009: Saker styret og laga vil fremme for årsmøtet. 

 

Årsmøtesak: 7.1 Ekstrakontingent rovvilt 2009. 

Forslag til vedtak: 

Kontingenten fastsettes til 15 kroner per medlem for 2009. Fylkeslaget sender krav til 

lokallaga på kontingent basert på medlemstallet i 2008. 

 

Årsmøtesak: 7.2 Sammenslåing av lokallag. 

Forslag til vedtak: 

Styret anmoder lokallaga om å vurdere sammenslåing av lokallag der det ligger til rette for 

det. 

 

Årsmøtesak: 7.3 Felles fargekoding på slips på sauen i Oppland. 

Forslag til vedtak: 

Styret foreslår at følgende fargekoding av slips på søyene vedtas: Gult slips - søye uten lam, 

rødt slips - søye med 1 lam, ingen slips - søye med 2 lam, blått slips - søye med 3 lam, rødt og 

blått slips - søye med 4 lam. 

 

Årsmøtesak: 7.4 Fagråd geit overtar forvaltning av midlene fra avlsutvalget/bukkeringkassa. 

Forslag til vedtak: 

Avlsutvalget for geit er nedlagt fra 01.01.2009. Styret foreslår for årsmøte at fagråd geit fra 

01.01.2009 disponerer midlene som avlsutvalget/bukkeringene hadde igjen ved årsskiftet til 

faglige og sosiale tiltak for geiteholderne i Oppland. 

 

Årsmøtesak: 7.5 Sak fra Lesja vedrørende planlagt tidligsanking. 

Lesja fremmer forslag om at det bør arbeides mot en strategi der beitebrukere får tilskudd til 

organisert tidligsanking av sau. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte i Oppland Sau og Geit er skeptisk til at det innføres en generell strategi for organisert 

tidligsanking. Tidligsanking bør organiseres primært der det er akutte behov for å sette inn 

dette som tiltak. 



 

Årsmøtesak: 7.6 Sak fra Vågå vedrørende omsetningsavgift og bruk midlene. 

Vågå fremmer en sak der de etterlyser retningslinjene for bruk av omsetningsmidlene til 

sjukdomsbekjempelse. De hevder også at en økning i omsetningsavgifta må belastes 

saueholdere i alle landsdeler likt, da økningen i omsetningsavgiften skjer midt i 

slaktesesongen. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte i Oppland Sau og Geit skriver en henvendelse til Omsetningsrådet, der de ber om en 

tilbakemelding på retningslinjene for bruk av omsetningsmidler til sjukdomsbekjempelse. 

Årsmøte anmoder også Omsetningsrådet om at avgiften bør fastsettes slik at den ikke endres 

midt i slaktesesongen på høsten. Det vil slå ulikt ut for saueholderne og medføre forskjeller 

mellom landsdelene. 

 

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

1. Kostnader knyttet til årsmøte – forslag til vedtak: Lokallaga gis en kompensasjon fra 

fylkeslaget på kr 500 per årsmøteutsending som laget stiller med på årsmøte for de som deltar 

på årsmøte og jubileumsmarkeringa. For lag som deltar bare på årsmøte gis en kompensasjon 

som dekker dagpakke på kr 375 på lørdag. Kompensasjonen trekkes fra når fylkeslaget sender 

faktura på ekstrakontingent rovvilt for 2009. Alle utsendinger gjør sjøl opp på hotellet for 

måltider/opphold. 

 

Sak 7/2009: Seminaret 2009 – planlegging av arrangementet. 

Fredag: 

Bildeustilling – Kjell Ivar henter på Opplandsarkivet. 

Pynting av møtesal – styret i samarbeid  med Brit Solheim. Inger Sørum kommer og hjelper 

til fra lokallaga. 

Rammer – Håkon Gjelstad henter stativ hos Arne Rogne 

Utdeling av kursmapper/fingermat v/lokallag + styret. 

Plakat m/info – Ken lager denne 

Møteledelse fredag – Pål 

Underholdning fredag – Gro Arneng og Gunnar Kværne Arneng synger/spiller fredag kveld 

under middagen. 

 

Lørdag: 

Årsmøtestart 09.00 – valgt møteleder. 

1.Åpning – avtale v/Kristin (Kjell Arne Berntsen fra Valdres Kultur og Naturpark kommer) 

 

Årsmøtefesten ledes av Håkon og Ingrid. 

- Undeholdning v/Torvild Sveen, Biri og sang/kveing v/Anne Lajord Belsheim 

- Utdeling av utmerkelser og premier 

- Takke av styremedlemmer 

- Hilsningstaler under årsmøtefesten 

- Invitasjoner: Hovedsponsorer, leder i fylkeslag, æresmedlemmer, de som får 

utmerkelser. 

- Takke for maten. 

 

Sak 8/2009: Aktuelle kandidater til fylkeslagets diplom/utmerkelser. 



Styret gjorde vedtak om utnevning av æresmedlemmer og tildeling av Fylkeslagets diplom 

2009. Pål Kjorstad ordner diplomer etc. 

 

 

Sak 9/2009:    Rovdyrsaker. 

 

På regionmøte i Gudbrandsdalen kom det fram at Rovbasa hadde mangel på oppdatering i 

forhold til antatte skader, berre dokumenterte skader var registrert på kartet. Under møtet 

påpekte Sidsel Røhnebek at dette kanskje kom pga mangel på innsynsrett. Ho mente at kartet 

hun kunne logge seg inn på synte alle former for skader. Det vart vedtatt å ta dette opp med 

SNO/DN for å få avklart fakta i saka, fordi denne mangelen på dokumentasjon kunne føre til 

misbruk av tall. 
  

I neste møte i Rovviltnemnda skal gaupekvotene fastsettes. Det ble vedtatt at lederen skulle 

skrive et høringsbrev til medlemmene i nemnda og til FM. 
  

Betaling av mat v/regionsmøter. Det ble vedtatt at lederen skriver et informasjonskriv til FM 

om at desse møtene inneholdt mykje rovviltrelatert informasjon i tillegg til at de tok opp et 

ønske om å starte opp et prosjekt der Kjell Smestad skal holde kurs for hund og fører i 

Oppland i kadaverleting, utvikle en reservestyrke av flinke ekvipasjer til bruk ved store 

akkutte skader, holde kurs for hunder og jegere spesielt til bjørnejakt og utvikle en 

reservestyrke av gjeterhundekvipasjer til bruk under akutte nedsankingsvedtak/tiltak. Dette 

skrivet skal så sendes FM sammen med fakturaene fra alle 3 regionmøtene og prøves dekket 

gjennom rovviltforvaltningsmidler. Neste møte i Rovviltnemnda er 23/1 der lederen møter 

Sidsel for nærmere avklaring m/hensyn til søknader rundt prosjektet. I tilfelle dette blir vil 

OSG ta på seg arbeidsgiveransvar for Kjell Smestad.  
  

Det ble vedtatt at saka med slips på sauen skal tas opp på årsmøtet, der sauebøndene i 

Oppland oppfordres til å bruke fargeslips på søyene m/koder for hvor mange lam de har. 

Styret går inn for at Lesja-modellen brukes m/gult for søye med ingen lam, rødt for søyer m/1 

lam, ingen for søyer m/2 lam, blått for søyer m/3 lam og rødt + blått for søyer m/4 lam. 
  

 

Sak 10/2009: Saker fra fagråd geit. 

Fagråd geit deltok på planlegging av geitedagene på Beitostølen 21.-23 august 2009. Leder av 

fagråd geit er med i arbeidsgruppa som planlegger arrangementet. 

 

Forslag til sak for årsmøte: 

Avlsutvalget for geit i fylkene er nedlagt fra 01.01.2009. Alle tilskudd til fylkene opphører fra 

samme dato. 

 

Forslag til sak til årsmøte i OSG: 

Fagråd geit i Oppland disponerer midler som står på konto i fylkeslaget. Midlene skal brukes 

til faglig aktivitet til beste for geiteholderne i fylket. 

 

Sak 11/2009: Saker fra avlsutvalget for sau. 

Regnskapskommentare. Det er utbetalt tilskudd til avdelingene som forskudd. Regnskapet i 

balanse i 2008. 

 



 

Sak 12/2009: Høring jordbruksforhandlingene. 

Noen få punkter: 

- rekruttering av geitmjølkprodusenter 

- satsing på beiting og tilskudd knyttet til bruk av beite/utmarksbeite. 

 

Sak 13/2009: Velferd for småfe – OSG/lokallaga sin rolle mtp tilbud til medlemmene. 

Kartlegger aktivitet fram til neste styremøte. 

 

Sak 14/2009: Fotråtesaken. 

Status og OSG sitt videre arbeid med saken tas opp i neste styremøte. Saken blir et av 

hovedtemaene i årsmøte under orienteringen fra Synnøve Vatn fra Helsetjenesten for sau. Det 

er i tillegg bestemt eit møte med Mattilsynet 30/1. 

 

Sak 15/2009: Eventuelt. 

Styret møter på Quality Hotel, Fagernes for å forberede seminar og årsmøte fredag 

13.02.2009 kl 13.00. 

 

 

Referent 

Ken Lunn 

sekretær 

 

  

 

    

 

 

 

 
 


