
Ringsaker Sau og Geit   
Styremøte 22/03-2022, Rudshøgda 

Til stede: Per-Joar Os Nesthun, Ole Fredrik Dæhli, Jens Olav Leira, Agnete 

Fauskrud 

 

Sak 8/2: Fjøsmøte  

Fjøsmøte blir flyttet til Simen Saug Lie. Dato blir satt i nærmeste fremtid, og 

Agnete lager invitasjon til medlemmene og får sendt ut denne per mail, 

publiseres på facebook og på hjemmesiden til RSG.  

Sak 9/2: Vårmøte 

Det ble bestemt etter dialog med Animalia, at et infomøte angående 

dyrevelferdsprogrammet for småfe skal tas til høsten. De er fortsatt i 

startfasen, og ønsker og gi mer utfyllende info ved en senere anledning.  

Så isteden tar vi kontakt med Erik Kolbjørnshus, og hører om han kan stille på 

et vårmøte hvor vi ønsker og dra frem optimisme i næringa. Nortura har åpnet 

«lokalene» igjen, og møte blir eventuelt på Nortura, Rudshøgda.  

Sak 10/2: Ullevering 

Ullevering er satt til 02/06. Det er fortsatt igjen 2000 sekker fra Norilia, hvor det 

er mulighet for medlemmer og kjøpe sekker for kr 8,- per/stk. For ikke 

medlemmer koster sekkene 10,- per/stk. 

Sak 11/2: Eventuelt 

-Fortsatt ikke mottatt kontingent fra NSG for 2021. Ole Fredrik purrer på dette 

enda engang.  

-Ole Fredrik tar dialog med Olaf Tørudbakken angående sporingsdugnad.  

-Jens Olav kommer med forslag om å opprette bildearkiv i Ringsaker Sau og 

Geit. Agnete etterspør om medlemmer eventuelt sitter med bilder ifra div 

arrangement i RSG. Disse bildene vil bli lagt ut på hjemmesiden, og tatt vare på 

fremover.  



-Det vil også bli delt litt ang forskjellige arrangement som har vært på 

hjemmesiden, og på facebook. Litt tilbakeblikk på hva som har foregått siste 

året.  

-Styret foreslår og ha en alternativ grillkveld for kommende sesong, hvor vi 

etterspør om Ynge Rekdal fra NIBIO kan stille på en beitebefaring hvor vi 

avslutter med grilling og sosialt samvær.  

-Vi vil igjennom året prøve å verve nye medlemmer, og sørge for et aktivt og 

attraktivt lokallag å verve seg inn i.  

Vi kan også invitere andre «nabo lokallag» på arrangement som skjer i 

Ringsaker Sau og Geit.  

-Ole Fredrik ordner en oppmerksomhet til Rikke for arbeidet hun har utført i 

styret.  

 


