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Hedmark Sau og Geit    
Styremøte på Teams, 18/01-2022 

 

Til stede: Per Joar Nesthun, Erling Birger Semmingsen, Jon Gunnar Karterud, Jon Iver Jordet, Martin 

Mostue, og Agnete Fauskrud 

Eksterne: Pål Kjorstad og Knut Evensen 

 

1. Årsmøte- og seminarhelg 18.-20. Februar  

Pål Kjorstad og Knut Evensen ifra Oppland Sau og Geit deltar på starten av møte og orienterer om 

årsmøte- og seminarhelg. De har gjort en formidabel jobb med oppsett av program, og er godt i gang 

med planleggingen. I påvente av nye restriksjoner den 14/01, har vi alle sittet på gjerde, for om 

arrangementet i det hele tatt kan holdes. Siden det planlagte, felles styremøte mellom OSG og HSG 

på Spidsbergseter 15/12 utgikk, har det vært dårlig tid til planlegging i fellesskap.  

Foreløpig, med gjeldene restriksjoner er det mulig med 110 gjester, dette for å kunne overholde 1 

meters avstand. Festmiddagen er det «kritiske» punktet, og gjør at det må avgrenses. Det må sørges 

for at utsendinger fra lokallag prioriteres til årsmøtehelga. Den 28/01 vil det komme nye 

restriksjoner, og disse legger eventuelt føringer for om vi kan sleppe til flere. For fullspekka helga, 

fredag-søndag blir kostnaden rundt 3500. Mer info om dette kommer senere.  

Det kan bli aktuelt å kjøre årsmøte på Teams i tillegg til fysisk møte. 

På Rudshøgda 22/09 ble det bestemt at Erling Birger, og Agnete skulle bidra ifra HSG med 

forberedelser til arrangementet. I samråd med Pål og Knut ble det enighet om og finne et ledig 

tidspunkt de nærmeste dagene. Agnete sender forespørsel om et møte førstkommende fredag, 

21/01 kl 13.00. Deretter vil det bli satt opp et felles styremøte i slutten av uke 4. 

Det ble enighet om at Agnete opptar kontakten med Nordre Ringsaker husflidslag ang en stand på 

årsmøtehelga. Ifht restriksjoner skulle det ikke være noe i veien for å invitere de, i håp om at de 

ønsker og vise frem flotte produkter laget av ull, skinn og generelt ting laget av materialer fra småfe. 

Agnete har smått begynt arbeidet rundt årsmelding for 2021. Denne må være utsendt 14 dager før 

årsmøtet. Hun kontakter også leder i valgkomite, sånn at de begynner å forberede seg. Viktig og få ut 

årsmøte innkalling så tidlig så mulig, sånn at eventuelle frasigelser av verv kommer innen rimelig tid 

for valgkomiteens del. Per Joar sender mal for årsmøteinnkalling til Agnete. Magne Horten i værring 

30 kontaktes, for å innhente årsmelding og regnskap for år 2021. Per Joar har allerede dialog med 

gjeterhund laget, og venter på dokumenter fra dem. Per Joar tar kontakt med møteleder, Kjell 

Horten, og Jon Iver kontakter revisorer og ordner regnskap. 

Ang sponsorer i årsmeldinga har Agnete sendt ut en e-post til redaktør og kommunikasjonsrådgiver 

Yngve Ekren. Dette er videresendt til generalsekretær, Lars Erik Wallin. Denne blir etterspurt for å 

høre åssen sponsoravtaler praktiseres ellers i andre fylkeslag, og om det finnes noen «oppskrift» på 

dette. Det er ikke reklame på hjemmeside lenger, kun i årsmelding.  

Det blir poengtert at det skal jobbes for et mer formelt samarbeid med gjeterhund laget, og 

værringen fremover. Det har også kommet en del tilbakemeldinger ifra medlemmer om at de ikke er 
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tilfreds med åssen salg av indeks værer føres. Salget begynner sent, og bestillings løsningen er 

komplisert. Dette blir tatt med som sak i årsmøte.   

Jon Iver bestiller 15 bøker «småfe i Nord Østerdalen», og det er forslag om å gi foredragsholdere 

under årsmøte- og seminarhelga en bok som takkegave.  

 

2. Jordbruksoppgjøret 2022  

Styret i HSG ønsker og holde teams møte for alle medlemmer i fylket, for å innhente innspill til årets 

jordbruksforhandlinger. Det er et viktig år for landbruket generelt, og det er viktig at småfenæringa 

er frempå når vi nå skal påvirke fremtiden. Vi har satt møte til 07/02, klokken 19.00. Og har foreløpig 

fått med oss Erling Aas Eng ifra bondelaget. Vi håper også å få med oss representant fra 

småbrukerlaget; Per Joar forespør Anders Nordstad. Agnete lager møteinnkalling. 

Det må jobbes intenst for og få opp inntekten i småfenæringa. Hele landbruket må løftes, men vi må 

sloss ekstra for småfenæringa. Det er en produksjon som absolutt utnytter beite i sin fulle grad, og 

dette må verdsettes. Vi leverer kjøtt som er dyrket frem på den reneste måten i form av utnyttelse av 

ressurser som uansett er tilgjengelig. Det er også viktig at vi legger småfehold i grovforbaserte 

området. At det vil bli nødvendig med en kvote, eller kontraktproduksjon kan vi ikke se bort ifra, for å 

unngå overproduksjon. Overproduksjon har økonomisk negativ ettervirkning i flere år som vi har sett 

nå. Det må premieres at man dyrker næringsrikt grovfor, og beiter av naturlige ressurser, fremfor og 

bruke kraftfor i store mengder.  

 

I årets jordbruksforhandlinger er det på høy tid og sette fokus på velferdsordninger i landbruket. 

Bedre vilkår dersom bonden blir syk, ved sykdom hos barn, og ordningen rundt gravide og 

foreldrepermisjon. Det vil også være aktuelt med øremerket avløser tilskudd til lammingshjelp.  

 

3. Tid for neste styremøte 

25/01 kl 19.00 på Teams. Agnete inviterer til møte. 


