
Hedmark Sau og Geit    
Styremøte på Telstad, Tynset/Tolga 02.09.2022 

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

 

Sak 20/4: Ledermøte 

Ønske om å kjøre ledermøte på Telstad gjestegård Oktober, 22 okt 11.30-16.00. Tema blir gjeterhund 

og avlsarbeid. Representant fra gjeterhund laget og værringen deltar. Lokallag koster utsendinger.  

Sak 21/4: Staur 

Avtalt at vi kan besøke seminstasjon, lørdag 8. oktober. Rune Myrvold tar oss imot. 

Sak 22/4: Fjøsmøte, Per Jonas Mobråthen 

Helst vintertid, etter parring i januar måned. 

Nord Odal, 200 vf på talle.  

 

Sak 23/4: Slakterkurs, Nord Østerdalen 

Stian Espedal legger opp turne, og tar kontakt når det nærmer seg. November måned.  

Ca 20-25 deltakere. Erling Birger stiller med lokaler på Tynset. Må stille med sau/lam slakt og 

slaktekrakker. Agnete lager påmelding.   

 

Sak 24/4: Saker fra NSG 

Stille tid, saker fra ekstraordinært årsmøte ble tatt opp på forrige styremøte i HSG.  

Metangass måleren ble sagt at ikke skulle gå ut over inntekt fra medlemskontingenter, men dette ser 

ut til å ha skjedd allikevel. Det ser heller ikke ut som at målingene har gitt noe særlig gode resultater, 

og at det er mest tilfeldigheter for resultatene. Det kunne ikke kobles opp mot hvert enkelt individ.   

Sak 25/4: Felles styremøte OSG 

Felles møte er foreslått 20. september. Vi ønsker å beholde et godt samarbeid med Nortura, og det 

er en fin arena og opprettholde forholdet med OSG. Årsmøte og lisensjakt på ulv er temaer vi ønsker 

å ta opp.  

Sak 26/4: Sammenslåing Grue/Solør 

Kjell Eierholen var kontaktperson den gangen det ble satt i gang sammenslåing. Be de ta opp tråden, 

og bistå med hjelp om de ønsker det. Sende forespørsel til Merethe Furuberg og Trond Eierholen ang 

videre plan.  

Sak 27/4: Årsmøte og seminarhelg, Spidsbergseter 

Tas på eget møte i samarbeid med gjeterhund laget og værringen.  

Sak 28/4: Eventuelt 

Samvirkedag, alle er påmeldt fra 15-16. November. 


