
Ringsaker Sau og Geit    
 

Saksliste, Styremøte 22/08-2022 

 

Sak 17/4 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte 

Jens Olav Leira var også på møte. Godkjent.  

 

Sak 18/4 Klippekurs 

8 påmeldte så langt. Agnete sender ut mail for å få fylt opp de siste plassene, 

forhåpentligvis. Nortura sponser noe mat til klippekurs.  

Bård Nordrum blir hovedinstruktør, og hjelpeassistenter blir Jens Olav, Simen, 

Ana.  

Antall plasser 12 stk. 4000 per ikke-medlem og 3500 for medlemmer. 52000,- 

totalt inn. 44000,- ut.  

Det sendes ut info og faktura til påmeldte snarest med betalingsfrist satt til 

20.09. Dette for å kunne sette inn eventuelt de som står på venteliste.  

Agnete lager infoskriv, og henter inn adresse og info til fakturering.  

Per Joar og Simen ordner sau til klippekurset.  

Simen henter mat fra Nortura.  

Per Joar ordner brødmat, og varmer opp mat og ordner lokalene.  

Per Joar og Jens Olav ordner det «tekniske» ifht maskiner og binger osv.  

Agnete bistår der det er behov ifht kjøkkentjeneste.  

 

Sak 19/4 Kåring 

25.09, 09.00 og utover dagen. Terje Bakken stiller som kåringsdommer i 

sammen med Ingeborg Hoelstad Hellem. Ønske om å gjøre litt mer ut av 

kåringa. Værringen vil «stille ut» b værer som skal selges til høsten. «Best in 

show» kåres under årets kåringsjå. Dette må markeres i påmeldingen i forkant. 

Per Joar bestiller rosetter. Agnete kontakter Disserud til kåringa, for å høre om 

han kan ha salgsutstilling.  Mal for påmelding til kåringsjå sender Per Joar til 

Agnete for endring.  

 



  

 

Sak 20/4 Gjerdeproblematikk, utmark 

Et gjentagende problem er at det blir satt opp strømtråder og nettinggjerder i 

utmark, et problem som er tatt opp i beitelaget. Ringsaker Sau og Geit bistår 

etter ønske fra medlemmer. Vi må sette mer press på allmenninger, og få med 

mattilsynet for å få bukt med problemet.  

Ringsaker Sau og Geit mener at forhold hvor det mistes lam i nettinggjerde, 

strømtråder burde anmeldes. Mattilsynet var positive til å gjøre et samarbeid, 

og vi forespør en beitebefaring før årets beitesesong er ferdig. Agnete tar 

kontakt med mattilsynet. Vi sikter på et møte med samarbeidsutvalget, 

mattilsynet, sauebeitelaget, kvigbeitelaget, landbrukskontoret i løpet av 

vinteren for å ta opp problemet.  

Sak 21/4 Eventuelt 

Antall ullsekker: 550+ 

Nye medlemmer: Sigurd Bjone, Anne Lene Nesthun og Evija Lie 

 


