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Valg NSG 2022 

Det er mottatt mail fra Oppland sau og geit, på forslag til nye verv i NSG sentralt. Hedmark sau og 

geit ser seg enig i forslagene og støtter disse. 

Even Sjurud i NSG Team Ung ønsker og trekke seg fra vervet, og vi ønsker og komme med forslag på 

Simen Saug Lie, fra Ringsaker. En aktiv, ung småfebruker, som har deltatt i NM i saueklipping, opptatt 

av avl, jobber på Staur, og har et ben innenfor de fleste «ledd» innenfor småfehold.  

Fakturering under kjøring-sekretær 

Det ble avklart at sekretær fakturerer full lønn etter første halvtime med reise. Dersom møter 

foregår innen halvtimes kjøretur skal det ikke faktureres for kjøring. 

Årsmøte 2022 

Agnete har vært i dialog med Anne Terningen (OSG), hvor vi har startet å drøfte forskjellige ideer til 

årsmøtehelga i februar. Vi ønsker og få frem flere elementer med ull, mtp bruksområder. Vi håper og 

få et samarbeid med lokale husflidslag, og andre som bearbeider ull i en eller annen form. Agnete har 

tatt kontakt med Ringsaker Husflidslag, og venter på tilbakemelding. 

Felles møte med Oppland Sau og Geit skal avholdes på Spitsbergseter den 15. desember, for mer 

planlegging av årsmøtehelg for 2021.   

«Småfehold i Nord Østerdalen» 

Det ble enighet om å kjøpe 10 bøker av «Småfehold i Nord Østerdalen», som kan gis som gave til 

foredragsholdere og lignende.  

Ledersamling 

Per Joar sender Agnete referat fra ledersamling, og gjennomgår denne før publisering.  

Lønnskjøring 

Det ble enighet om og vente med lønnskjøring til etter avholdt møte 15. desember. Da kommer alt 

på lønnskjøringa for 2021. Det har vært spørsmål om åssen teams møter skal lønnes. Det er bestemt 

at dette kjøres som halvdags møter.   

Sponsorer 

Agnete tar for seg å undersøke eventuelle sponsorer. Etter ny nettside på NSG er det ikke lenger 

reklamert for diverse sponsorer. Tar derfor en dialog med Ynge Ekern, kommunikasjonsrådgiver i 

NSG for og høre hvordan det eventuelt skal foregå fremover. 

Slakterkurs 

Ringsaker Sau og Geit holdt slakterkurs med Stian Espedal på Furnes 2. November. Kurset var fullt, og 

det var en riktig god suksess. Per Joar undersøker med Stian Espedal om han kan avholde et nytt kurs 

for og gi medlemmene lengre nord det samme tilbudet. 

   



 

 

 

  

 

 


