
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit 

Børsvollvegen 335   2095.19.84249 

v/ Ken Lunn 

2846 BØVERBRU  E-post: ken.lunn@tine.no  

Referat fra telefonstyremøte mandag 17. oktober 2011. 

 
Med på møte var Alf Ouren, Anna Ulmo, Tobias Stubrud, Håkon Gjelstad, Pål Kjorstad og 

Ken Lunn.  

 

Møtestart kl 20.30. 

 

Sakliste: 

Sak 54/2011: Referatsaker. 

- Møte på Fefôr, Vinstra 22.09 vedrørende rovvilt/radiobjelleprosjektet  

- Møte hos Fylkesmannen 27.09 med faglaga, Fylkesmannen og Mattilsynet 

- Rovviltmøte på Rudi Gård 6.10 

- Fårikålfestivalen i Ringebu - Martnasdagen lørdag 8.10 

- Møte i Rovviltnemnda i Lom 13.10, der soneringa i Oppland ble vedtatt. 

 

Sak 55/2011: NM i saueklipping, Øyer 1. oktober 2011. 

- Tobias Stubrud som var leder for arrangementet informerte fra NM  

- 250 deltok på speedklippinga og festen fredag kveld og 400 var innom arrangementet i 

løpet av dagen under Norgesmesterskapet. Totalt deltok 61 klippere i NM 2011. 

- Avviklinga fungerte i henhold til oppsatte planer og tidsskjemaet holdt.  

- Deltagerne og publikum ga gode tilbakemeldinger på gjennomføringen. 

- Arrangøren berømmet alle som deltok på dugnadene og bidro underveis 

- Nortura rettes en stor takk for veldig god service med å skaffe tilveie 700 lam til 

klipping og stå for all transport av dyra til og fra. 

- Økonomisk vil NM gi et pent overskudd til Øyer Sau og Geit.   

 

Sak 56/2011: Saker foran representantskapsmøte i NSG oktober 2011. 

- Saklista til representantskapsmøte 19.-20. oktober 2011 på Gardermoen var utsendt til 

styremedlemmene på forhånd. Leder gikk gjennom saklista og noterte innspill fra 

styret. 

- Leder og sekretær i Fylkeslagene var invitert til årets representantskapsmøte. 

 

Sak 57/2011 Rundskriv til medlemmene i Oppland Sau og Geit  - oktober 2011. 

- Rundskrivet ble utsendt per post til alle medlemmer fredag 14.10. 

- Innhold i rundskrivet: Invitasjon til beiteseminaret 2012, innkalling til årsmøte 2012, 

informasjon om radiobjelleprosjektet, annonse for salg av værer fra værring 41 og 

markedsføring av sauekontrollen. 

- Nytt rundskriv planlegges utsendt i desember. Dette sendes også til beitelag og 

landbruksforvaltning i kommunene i Oppland. 

 

Sak 58/2011: Eventuelt 

- Værring 41 Oppland har invitert alle avdelinger og væreholdslag til møte på NSG sin 

seminstasjon på Staur Gård i Stange fredag 21. oktober 2011. Dette møte erstatter 

avdelingsmøte. Styret i ringen holder styremøte i tilknytning til fagdagen. 



- Lokallaga i Nord Fron og i Lom arrangerer klippekurs høsten 2011 

- Vestre Toten Sau og Geit har invitert leder til lagets 30-årsjubiluem som feires lørdag 

15. november. 

 

Neste styremøte ble fastsatt til mandag 14. november 2011 kl 14.00 på Otta, med 

møte med lokallaga i Nord-Gudbrandsdal samme kveld kl 19.00. 

 

 

 

 

 
 


