Hedmark Sau og Geit
Referat Ledersamling Scandic sentral Elverum, 30. Oktober.
17 deltakere (6 stk meldt forfall pga sykdom)
1. Knut Evensen, lokallags leder i Fåvang sau og geit, og fylkesleder i Oppland sau og geit holdt
foredrag om drift av lokallag.
Fåvang har mye aktivitet, omkring 20 saker/aktiviteter i året. Dette er alt fra faglige møter til
mer uformelle treff og aktiviteter.
De gjør en ekstra innsats for å fange opp nye medlemmer til enhver tid.
Knut forteller at det også i Oppland er store forskjeller fra de mest aktive lagene (som
Fåvang) til lag uten noen aktivitet. Det er utfordrende å få i gang «sovende» lag. Det krever
mye jobb og dedikerte ressurs personer.

2. Etter endt lunsj fikk lokallagene som var til stede fortelle om aktiviteter og utfordringer i
lagene.
-Tolga: Gjennomført kåring sammen med Os under lokal mat festivalen, bra oppmøte.
Gjennomført felles vårmøte med Tynset.
-Romedal og Stange: Sau og geit og beitelaget har felles styre, de har gjennomført vårmøte,
høstmøte, kåring og årsmøte.
-Alvdal: Litt lite aktivitet bl.a grunnet korona, men har gjennomført kåring, og felles kadaver
innsamling og ullinnsamling.
- Trysil: Har hatt lite aktivitet, kun 8 stk som fortsatt driver med sau.
Laget har gått til innkjøp av beitepusser, som brukes på de inngjerdede beitene de benytter
på sommeren.
I tillegg er det avholdt felles ullinnsamling.
-Tynset: Lite aktivitet gjennom korona året,
Har hatt ullinnsamling og grillaksjon.
Laget fyller 75 år i år.
-Odal: Sliter med få medlemmer og litt lite engasjement, i hovedsak 2-3 bruker som er
«aktive», har likevel gjennomført årsmøte, grillaksjon og ull innsamling.
Ønsker å bli med nabolag på aktiviteter.
-Rendal: Også her veldig få medlemmer, og kun 2-3 stk som har dyr på utmark,
Vanskelig å få til noe aktivitet.
-Vang og Løten: gjennomført vår og høstmøte, felles ullinnsamling og kåring.
Også her litt tregt å få med folk og få til et godt «sau miljø».

-Ringsaker: Noe redusert aktivitet pga korona.
Gjennomført vårmøte, grill kveld, høstmøte, årsmøte på Teams, det ble i høst gjennomført et
slaktekurs der alle medlemmene i Hedmark ble invitert, over 30 deltakere og venteliste.
Dette tyder på at det er interesse for kurs og aktivitet.
Kåring og planlagt fjøsmøte.
3. Etter gjennomgang fra lokallagene var «ordet fritt» og vi ønsket å få tips og innspill på hva
Hedmark sau og geit bør foreta seg fremover. Her er punktene som ble nevnt fra de
forskjellige lagene.
-Bør fylkeslaget sponse lokallag som har gode ideer eller aktiviteter.
Det foreslåes å sette opp en egen «pott» som det skal være mulig for lokallag å søke på, om
de har tiltak som kommer medlemmene til gode.
Dette bør opp på årsmøtet og diskuteres skikkelig der.
-Det bør settes inn et ekstra støt mot regjeringen om å følge opp rovdyr forliket, vi øyner et
lite håp at det kan være mulig å få til noe mer med ny regjering.
-Trysil peker på at satsene som gis for hjemme beiting er lave og ikke har hatt noen
prisstigning, dyrt og ressurs krevende å «drifte» dyr og gjerder.
-Vi ønsker å få med oss mange flere medlemmer på fylkesårsmøtet,
Dette er en meget god måte å få både faglig og sosialt påfyll.
Alle som er medlemmer i sau og geit kan møte på årsmøtet og har talerett, kun utsendinger
har stemmerett.
Årsmøtet for 2021 avholdes på strand hotell på Gjøvik den 18. til 20. Februar.
Hsg sjekke opp om det kan være aktuelt å sette opp en buss fra Nord i Hedmark og
«nedover» til og fra årsmøtet, dette kan kanskje gjøre det enklere å få med flere folk.
-Beredskaps planer, er det noen Hsg bør se på, kan det lages en mal for lokallagene?
-Hsg bør ta opp igjen tråden med å arrangere besøk på semin stasjon på Staur i Stange.
- Verve pakke for nye medlemmer.
Det kom forslag om å lage en liten velkomst pakke til nye medlemmer.
- «Salg av index værer på høsten:
Det har kommet flere innspill på at værsalget starter alt for seint, samt at bestillings
løsningen er vanskelig å forstå.
Forslag om å gå over til «Oppland modellen» der ringene legger ut og selger værene selv, og
værringen tar seg av fakturering som tidligere.
Dette kan gjøre at værringen ikke får en like stor arbeidstopp med å organisere salget.
Dette med tas med videre til værringen.»

