
Hedmark Sau og Geit    
Styremøte, teamsmøte 08/04-2022 

Til stede: Per-Joar Os Nesthun, Erling Birger Semmingsen, Martin Mostue, Jon 

Gunnar Karterud og Jon Iver Jordet 

 

Sak 9/2 : Orientering værring 30 

Positive til nye ordninger. Sette opp møte Jon Iver.  

Sak 10/2: Aktivitetsplan 

Ordinær ledersamling etter årsmøte i NSG, teams kan brukes. Gi litt orientering 

om hva som skjer i NSG sentralt.   

Invitere ledere/medlem i beitelag og ledersamling i høst.  

Slakterkurs: Stian Espedal, et i Nord(Tynset), og et del 2 kurs i sør. Skjæring og 

mat på del to. Hedmark Sau og Geit, arrangerer og Jon Iver og Erling Birger 

Semmingsen tar kontroll «oppi der». Benytte fylkesmann og midler.  

Fjøsmøte: Per Jonas Mobråthen tar oss imot. Kombinere ledersamling og 

fjøsmøte.  

Fjøsmøte på Staur til høsten. Buss fra Nord Østerdalen. 

 

Et årshjul, som kan deles med god jul ønsker. Aktivitetsplan medlagt. 

  

Sak 11/2: Årsmøte 2022 

24-26 februar, Spidsbergseter. Beiteseminar. Kollektiv transport fra sør. Nibio, 

Yngve Rekdal. Fjellbeiteprosjekt Valdres og Nord Østerdalen.  

Sak 12/2: Vervekonkurranse 

Premiere lokallagsnivå, og enkeltperson som har vervet flest. 

Kjører aktivitetskonkurranse neste år for og «veie opp». 

 

 



Sak 13/2: Beredskapsplan 

Rovdyr sammenheng. Blir for store forskjeller mellom hver kommune, og en 

mal vil være lite råkende per plass. Anbefaler heller at lokallag tar for seg dette 

selv, som kjenner omgivelsene, og plassen bedre. Fylkesmann sender ut 

beredskapsplan årlig. Søk hjelp fra landbrukskommune fra tilhørende 

kommune. Det vil nok være en bedre plan for gjeldene område. Søk etter 

modeller hos andre kommuner. Vingelen har en mal, Jon Iver har denne.  

Sak 14/2: Eventuelt 

-Årsmøte i Åmot. En del rot, men det var flere års regnskap som skulle 

godkjennes. En del aktivitet på gjeterhundfronten. Gikk glatt igjennom. Knut 

Løvlien leder.  

-Lars Erik Wallin skulle opprette og slå sammen Eidskog og Grue.  

Jon Gunnar ruller ivegen ballen med Grue og Solør lokallag. Før corona var det 

satt opp møte for sammenslåing. Og Jon Gunnar hjalp til med og få registrert 

på Brønnøysundregisteret.  

Per Joar tar kontakt med Siw Børfot.  

- Pengene fra Statsforvalteren ang prosjektet i radiobjellelaget blir overført 

snarest.  

-Møte på Scandic hotel Hamar. Veldig godt oppmøte!  

-Runar Myrvold- Paller med dokumentasjon, Rendalen. Ta det med til Tynset. 

Erling Birger ringer Ole Jacob Akre, snakke med Torill.  

 

 

 

 


