
Innkalling til årsmøte i Oppland Sau og Geit 

søndag 19. februar 2012. 
 

Møtested: Quality Hotell Strand, Gjøvik 

Møtestart søndag 19. februar 2012 kl. 09.00.   

Årsmøte avsluttes med lunsj kl 13.30. 
 

Sakliste: 

1. Åpning. 

 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

3. Opprop 

 

4. Behandle sak om økning i antall utsendinger fra lokallaga §17 i NSG sine lover for 

lands-, fylkes og lokallag (NSG sine lover vedlagt) 

Forslag til vedtak:  

Årsmøte støtter styrets forslag om at fra og med årsmøte i 2012 kan lokallag møte med 

1 stemmeberettiget utsending per 25 medlemmer på fylkeslagets årsmøte. Dvs: 1-25 

medlemmer = 1 utsending, 26-50 medlemmer = 2 utsendinger, 51-75 medlemmer = 3 

utsendinger, 76-100 medlemmer = 4 utsendinger, osv. 

 

5. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møtelederen 

 

6. Årsmelding for 2011 

 

7. Revidert regnskap for 2011 

 

8. Saker som styret og lokallaga vil ha behandla 

 

Årsmøtesak: 8 a. Ekstrakontingent rovvilt 2012. 

Forslag til vedtak:  

Ekstrakontingent rovvilt for 2012 fastsettes til kr 25 per medlem i lokallaga. 

Fylkeslaget sender krav til lokallaga på kontingent basert på medlemstallet i 2011. 

 

Årsmøtesak: 8 b. Refusjon for deltagelse på årsmøte for lokallagsutsendinger  

Forslag til vedtak: 

Lokallaga gis en refusjon fra Fylkeslaget på kr 500 per årsmøteutsending som deltar på 

årsmøte i Oppland Sau og Geit. Refusjonen utbetales til de lokallag som innen 10. mars 

2012 har sendt ny oversikt over tillitsvalgte til sekretæren. Oversikten skal inneholde 

navn, adresse, telefonnummer og e-post på medlemmer i lokallagsstyret. 
Refusjonen på kr: 500 per utsending trekkes fra på fakturaen for ekstrakontingent 

rovvilt. 

 

Årsmøtesak: 8 c. Opprettelse av Oppland Radiobjøllelag. 

(Forslag til vedtekter i eget vedlegg) 

 Forslag til vedtak: 

Oppland Radiobjøllelag opprettes som en egen avdeling under Oppland Sau og Geit.  



 

Årsmøtesak: 8 d. Samarbeid med Hedmark om seminar 2013. 

 

Hedmark Sau og Geit har henvendt seg til Oppland Sau og Geit vedrørende mulighet 

for felles seminar/årsmøtehelg i 2013. Spørsmålet tas opp til behandling i årsmøtene i 

Hedmark og i Oppland. Aktuelt tidspunkt for årsmøter og felles seminar lagt til 

Øyer/Lillehammer område er 15.-17. februar 2013. Årsmøte lagt til Sør Gudbrandsdal i 

2013 bryter med rullering siden det er Valdres sin tur til årsmøte. Årsmøte i OSG i 

2014 legges da til Valdres om praktisering med rullering mellom regionene skal 

videreføres. Forslaget innebærer at årsmøte i ring 41 Oppland holdes fredag kveld og 

årsmøte i OSG og HSG holdes søndag. Lørdag 16. februar arrangeres et åpent og felles 

seminar. Temaer som er aktuelle på seminaret i 2013 drøftes med Hedmark. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte i Oppland Sau og Geit stiller seg positive til et samarbeid med Hedmark og 

arrangerer felles seminar og årsmøtehelg i Øyer/Lillehammerområde i 2013. Styret gis 

fullmakt til å arbeide videre med saken i samarbeid med styret i Hedmark Sau og Geit. 

Om felles seminar ikke blir aktuelt legges årsmøtehelga i Oppland til Valdres i 2013.  

 

9. Valg (valgnemdas innstilling vedlagt) 

a. Leder for 1 år 

b. 2 styremedlemmer for 2 år 

c. Nestleder til styret for 1 år 

d. 3 varamedlemmer til styret for 1 år i nummerrekkefølge 

e. Revisor for 1 år 

f. Valgnemnd iht gjeldende instruks 

g. Møteleder for årsmøtet i 2013 

h. Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte, til leder og til rovviltansvarlig i 2012 

 

10. Arbeidsoppgaver og budsjett 2012 

 

Styrets forslag til Arbeidsoppgaver 2012 

 Innspill til jordbruksforhandlingene 

 Fagdag geit sommeren 2012 

 Kontakt med lokallag, deriblant Totenlaga og delta i lokallagsledermøter 

 Delta på styremøte, årsmøter eller medlemsmøter i lokallag som forespør 

 Bidra til god kontakt/samarbeid med NSG, Nortura, TINE, Fylkesmannen, 

nabofylkeslag, Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag 

 Bidra Animalia i arbeidet for økt oppslutning om sauekontrollen 

 Medlemsverving – mål >1200 medlemmer i 2012, fokus på husstandsmedlemsskap 

 Utvikle/oppdatere hjemmesida  

 Søke FKT-midler og andre midler 

 Følge opp ”Radiobjølleprosjektet”  

 Søke BSF-midler og andre midler til relevante arrangement 

 Fortsette engasjementet i rovviltarbeidet  

 Gjennomføre styremøter etter oppsatt plan 

 Planlegge kontaktmøter/ledermøter januar 2013 

 Planlegging av seminar/årsmøte i februar 2013 

 Samarbeid med nabofylka om Skottlandstur i juni 2012. 



Styrets forslag til budsjett for 2012. 

 

Fylkeslaget  Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap2010 

Inntekter:     

Kontingenter 250.000 245.420 220.000 220.875 

Roviltkontingent 29.800 24.040 24.000 23.680 

Sponsor/annonser/kurs 55.000 49.600 50.000 40.759 

Renteinntekter 30.000 27.378 20.000 19.546 

Prosjekt  50.000 64.350 24.000 0 

Sum inntekter 414.800 410.788 338.000 304.860 

     

Utgifter:     

Fagdag, rundskriv, mm 15.000 19.404 10.000 9.492 

Sekretærtjenester 31.000 31.000 32.000 28.000 

Ledergodtgjørelse 20.000 20.000 23.000 20.000 

Godtgjørelser andre 80.000 88.225 75.000 72.915 

Rovviltarbeid 33.000 32.300 30.000 30.100 

Regnskap/annet 9.600 9.600 8.000 6.530 

Arbeidsgiveravgift 21.000 21.166 20.000 18.498 

Kontorleie, materiell mm 12.000 11.500 13.000 12.000 

Revisjon/regnskap 3.000 2.734 5.000 3.540 

Rekvisita 3.000 999 5.000 378 

Årsmelding/annonser 20.000 13.741 25.000 21.184 

Årsmøte inkl. støtte 

utsend. 

60.000 42.437 60.000 65.596 

Styre-/medlemsmøter 40.000 27.785 45.000 33.326 

Porto 12.000 12.359 12.000 9.765 

Reisekostnader 45.000 42.145 45.000 41.676 

Premier/gaver 5.000 7.500 5.000 2.302 

Andre kostnader 2.000 723 2.000 1.860 

Sum utgifter 411.600 401.118 415.000 370.332 

     

Resultat 3.200 9.670 -77.000 -65.472 

  

 

11. Tid og sted for årsmøte 2013 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtehelga i 2013 fastsettes til 15.-17. februar. Sted for arrangementet og lokallag 

gis styret fullmakt til å arbeide videre med i henhold til vedtak i sak 8.d. 

 

12. Avslutning årsmøte 

 

Årsmøtemiddag med utdeling av premier og utmerkelser holdes på kvelden 

lørdag 18. februar 2012 kl 19.00 

 

Beiteseminaret holdes fredag 17. og lørdag 18. februar 2012 med fagtur for å se på 

driftsbygninger i Biri søndag kl 09.30 – 13.00.  

 


