
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit   2095.19.84249  

Børsvollvegen 335    

v/ Ken Lunn 

2846 BØVERBRU  E-post: sekr.oppland@sauoggeit.no  

 

 

Referat fra styremøte tirsdag 13. desember 2011 på Hafjell Resort, Øyer 

(Øyer Gjestegård)   

 
Deltagere: 

Pål Kjorstad, Tobias Stubrud, Anna Ulmo, Håkon Gjelstad, Alf Ouren og Ken Lunn deltok. 

Parallelt med styremøte holdt valgnemnda møte. Fra valgnemnda deltok Anders Svare, Ole 

Steinde og Odd Steinar Granheim. 

 

Møtet startet med middag kl 17.30.  

 
Sakliste: 

 

Sak 69/2011: Informasjon fra valgnemda 

Leder  i valgnemnda informerte om valgnemdas arbeidsplan fram mot årsmøtene 

Valgnemda holdt møte parallelt med styremøte etter en felles middag. Valgnemnda foretok 

intervju med alle styremedlemmene og sekretær. 

 

Sak 70/2011: Godkjenning av innkalling, sakliste og referatsaker 

- Referat fra styremøte 14.11.2011 ble godkjent. 

- Møte i Rovviltnemnda og beitebrukere i Valdres på Fagernes 25.11.2011. Pål Kjorstad 

og Alf Ouren deltok. 

- Pål Kjorstad deltok på møte med Telespor vedrørende radiobjeller i Oslo 12.12.2011 

 

Sak 71/2011: Informasjonsskriv til lokallaga foran regionmøtene/årsmøte. 

- Innhold i informasjonsskrivet ble gjennomgått  

o Innkalling til regionmøtene (2 per lokallag og 1 per beitelag inviteres) 

o Innkalling til årsmøte 

o frister for innsending av saker til årsmøte, forslag på kandidater til utmerkelser 

i OSG og innspill til jordbruksavtalen mm  

- Forslag om økt representasjon fra lokallaga i årsmøte i Fylkeslaget. Styret fremmer 

forslag om at lokallaget kan møte med 1 representant per 25 påbegynte medlemmer i 

forhold til dagens ordning med 1 representant per 50 påbegynte medlemmer. Dvs: 1 

repr (1-25), 2 repr. (26-50), 3 repr. (51-75), 4. repr. (76-100), osv. Det forberedes 

forslag til vedtektsendring som legges fram i regionmøtene og behandles som første 

sak i årsmøte. Lokallaga inviteres til årsmøte med økt representasjon, men med 

stemmerett for det antall som dagens vedtekter tilsier fram til vedtektsendringen er 

behandlet i årsmøte og endelig antall stemmeberettigede i årsmøte er fastsatt. 

- Sekretær sendes forslag til rundskriv til godkjenning av styret før utsendelse i romjula. 

 

Sak 72/2011: Oppland Radiobjellelag – forslag til vedtekter. 

- Utkast til vedtekter ble lagt fram for styret. Styret arbeider videre med vedtektene og  

legger fram sak i årsmøte med forslag om etablering av Oppland Radiobjellelag og 



 

 

forslag til vedtekter for laget som er en avdeling under Oppland Sau og Geit. Pål i 

samarbeid med Sidsel Røhnebæk hos Fylkesmannen og sekretær arbeider videre med 

vedtektene slik at de kan legges fram for regionmøtene i januar 2012. 

 

Sak 73/2011: Årsmelding og regnskap 2011. 

- Fordeling av oppgaver med frister for levering 

- Produksjonsplan for årsmeldinga ble lagt fram – utsendelse 20/1-12 

- Bilder til årsmeldinga sendes sekretær 

 

Sak 74/2011: Tur til Skottland 2012. 

Oppland har mottatt henvendelse fra Hedmark vedrørende samarbeid/markedsføring av en tur 

til Skottland 2012. Akershus arrangerte tilsvarende tur sommeren 2011. 

 

Sak 75/2011: Eventuelt. 

 

 

 

    

 

 

 

 
 


