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Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - desember 2012 
 

Invitasjon til regionmøter januar 2012. 
Det inviteres med dette til de årlige regionmøtene. Vi håper at lokallag stiller med to 

representanter og beitelaga med en representant. Møtedatoer/steder er: 

Tirsdag 10. januar 2012 kl 19.00 – Sødorp Gjestegivergård, Vinstra 

Onsdag 11. januar 2012 kl 19.00 – Kafe Valdres på Valdres Folkemuseum, Fagernes  

Torsdag 12. januar 2012 kl 19.00 – Aas kommunelokale, Bøverbru  

 
Sakliste: 

1. Åpning, navneopprop og velkommen v/Pål Kjorstad. 

2. Informasjon fra Mattilsynet v/representant fra Mattilsynet 

3. Informasjon fra Fylkesmannens Landbruksavdeling v/Sidsel Røhnebæk 

4. Saker lokallaga ønsker å ta opp. 

5. Informasjon om aktuelle saker fra styret og valgnemnda. 

 

Innkalling til årsmøte. 
Det innkalles til årsmøte i Oppland Sau og Geit på Quality hotell Strand, Gjøvik søndag 19.02 

2012 kl 09.00.   

 

Styret i Oppland Sau og Geit fremmer forslag om dobling av representasjonen i 

fylkeslagets årsmøte fra lokallaga, gjeldende fra kommende årsmøte (krever 

vedtektsendring)  

Økt representasjon i fylkeslagets årsmøte fra lokallaga foreslås for å øke engasjementet og gi 

flere anledning til å delta. Styret vil legge fram forslaget til vedtektsendring i regionmøtene 

med mål om gjennomføring allerede fra årsmøte 2012. Forslaget innebærer at lokallaga kan 

møte med 1 representant per påbegynt 25. medlemmer. Dvs: 1 representant (1-25 

medlemmer), 2 representanter (26-50 medlemmer), osv.  

 

Lokallaga inviteres til årsmøte 2012 med antall tilsvarende forslag om økt representasjon. 

Forslaget til vedtektsendring legges fram for årsmøte til beslutning. For saker som behandles 

før eventuell vedtektsendring er vedtatt av årsmøte, gjelder eksisterende vedtekter og antall 

stemmeberettigede er i henhold til disse. 

 

Minner om at lokallag som vil sikre årsmøteutsendinger overnatting og plass på seminaret må 

huske å melde på innen fristens utløp som er satt til 10. januar 2012. For mer info om 

arrangementet se på OSG sine hjemmeside, forøvrig vises til rundskriv sendt alle medlemmer 

i november. 

Påmelding til Oppland Sau og Geit v/Anna Ulmo, tlf: 94860882 e-post:knuoli@online.no 

eller Tobias Stubrud, tlf: 90977254, e-post: tobst@online.no 
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Kandidater til utmerkelser og fylkeslagets diplom. 
Styret ber om at forslag fra laga på kandidater til utmerkelser og fylkeslagets diplom sendes 

styrets leder Pål Kjorstad, 2647 Sør Fron innen 12. januar 2012. Ev. på e-post: 

pkjorstad@ventelo.net  

 

Saker som lokalaga ønsker å fremme for årsmøtet. Frist - 17.01.12 
Saker som lokallag ønsker å fremme for årsmøtet må være styret i hende seinest 1-en måned 

før årsmøtet. Styret ber derfor om at aktuelle saker sendes styrets leder innen 17. januar 2012, 

slik at styret kan forberede saklista i sitt styremøte 18.01.2012. 

 

Forslag på kandidater til valgene i årsmøtet. 
Valgnemnda deltar med representant i regionmøtene. Laga kan fremme forslag på kandidater i 

regionmøtet eller sende det til valgnemndas leder som er Anders Svare, 2680 Vågå – tlf: 

95054251 innen 12.01.12. Gjerne på e-post: anders.svare@hotmail.com 

 

Følgende er på valg: (i parantes står det om de som er på valg stiller til valgkomiteens 

disposisjon eller ikke) 

Leder:    Pål Kjorstad, Sør Fron  (stiller)  

Styremedlemmer:  Anna Ulmo, Sel (stiller) 

    Håkon Gjelstad, Øystre Slidre (stiller - geiterepresentant i styret) 

Nestleder til styret:  Håkon Gjelstad, Øystre Slidre  

Varamedlemmer til styret: 1. Jann-Erik Dalum, Lesja  

    2. Astrid Venås Sønstegård, Gausdal  

    3. Anne Ingeborg Terningen, Dokka  

Valg av revisor:  Toten regnskapskontor, Eina  

Møteleder for årsmøte i 2013 Håkon Gjelstad m/vara Anna Ulmo  

Valgnemda – 1 medlem: Ole Steinde m/vara Kristin Bakke Lajord  

 

Valgkomiteen har også i oppgave å fremme forslag på godtgjørelser til tillitsvalgte. 

 

Fylkesstyret oppfordrer lokallaga å arbeide med/ gi innspill på følgende: 
 Jordbruksforhandlingene 2012 

 Oppfordring til medlemsskap i sauekontrollen 

 Vedtekter for Oppland radiobjøllelag (forslag legges ut på hjemmesida)  
 

Det er fint om lokallaga forbereder innspill på disse sakene og legger det fram på 

regionmøtene i januar eller sender innspill innen 12.01.2012 til fylkeslagets leder på e-post: 

pkjorstad@ventelo.net eller per post til: Pål Kjorstad, 2647 Sør-Fron.  

 

Lokallag som ønsker deltagelse fra styremedlemmer på lokallagsmøter/årsmøter oppfordres 

til å ta kontakt med leder eller et styremedlem i god tid før møtet.  

 

Styret i Oppland Sau og Geit ønsker dere alle et riktig godt nytt år! 
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