
Hedmark Sau og Geit    
 

Teams møte 28/09, kl 09.00 

Til stede: Per Joar Nesthun, Erling Birger Semmingsen, Martin 

Mostue, Jon Gunnar Karterud, Agnete Fauskrud 

 

Saksliste:  

Sak 34/7: Staur  

Omvisning på Staur er fløtt til 11.10, kl 17.00. Per Joar ordner 

servietter, pappkrus og bestiller kringle når vi vet hvor mange som 

deltar. Styret bidrar med noen kaffekanner hver.  

Sak 35/7: Ledermøte 

Pris blir 500 per/pers. Per Joar finner fadderliste og sender ut til 

styret. Hver fadder tar kontakt med sine lag for å oppmuntre til 

deltakelse. Agnete sender ut invitasjon i dag 28.09.  

Sak 36/7: Slaktekurs, Erling Birger Semmingsen 

Per Joar har forsøkt og få kontakt med Stian Espedal, og det er avtalt 

en telefonsamtale 29.09. Slaktekurs i nord, og   

nedskjæring i sør på senhøsten.  

Sak 37/7: Årsmøte for 2022, Spidsbergseter 

-Statuetter, kriterier for æresmedlem, Agnete etterpør NSG ang dette 

og ny vandrepokal for beste avkomsgransket sauvedde på spæl.  

Ta kontakt med værring for prisutdeling ang beste avlsvær i hver ring, 

tas i forbindelse med årsmøte og seminarhelg.  

Beste avkomsgranset sauvedde, Erling Birger tar kontakt med Kjell 

Gunnar Tveråen ang vandrepokal. Vi prøver å lokalisere tidligere 

vandrepokaler og kjører i gang tradisjonen som tidligere har vært i 



Hedmark Sau og Geit.  

Per Joar tar kontakt med Jo Agnar og Ole Henrik ang prisutdelinger i 

Gjeterhundlaget. 

Bryn gårdsmeieri i Trysil, kan være et godt alternativ for et foredrag 

på seminaret. En eventuell reserveløsning. Ta dialog med OSG om de 

har fått tak i noen. 

Erling Birger stiller med innlegg ang sin drift. 

Martin Mostue er møteleder fra HSG på dagtid under seminaret. 

Per Joar tar del i prisutdeling på kvelden.  

Agnete har vært i dialog med NLR og og Bjørn Kleiven. Per Joar tar på 

seg å kontakte Håkon Marius Kvæken for et humorinnslag på søndags 

morgen, den 26.02. 
 

Sak 38/7: Samvirkedagen  

15-16 November, Lillehammer Scandic. Erling Birger, Martin, Jon 

Gunnar, Per Joar og Agnete er påmeldt samvirkedagen. Her kjører vi 

felles styremøte sammen med Oppland den 15. november. Saker vi 

som tas opp blir blant annet, lisensjakt på ulv, årsmøte. Martin 

Mostue utarbeider et utkast ang flytting av lisensjakt i forkant av 

felles styremøte med OSG. 

Etterspørre om Jon Iver deltar på samvirkedagen.  

 

Sak 39/7: Eventuelt 

Per Joar og Agnete deltar på repmøte 18-19. oktober. Både leder og 

fylkessekretær er innkalt.  

Martin Mostue deltok på ekstraordinært møte for sentralt tillitsvalgte 

i NSG. Sau, gris og høne, er det neste som står for tur ang 

miljøkalkulator.  

Kjell Eierholen har nylig gått bort, en kar som har vært aktiv i 

sauemiljøet over lang tid. Våre tanker går til pårørende.  


