
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit   2095.19.84249 

v/ Ken Lunn 

Børsvollvegen 333 

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

 

Referat fra styremøte tirsdag 17. januar 2012 på Quality Hotel Strand, 

Gjøvik. 

 
Møtestart kl 16.00. 

 

Sak 1/2012: Referat saker 

- Referat fra styremøte 13.12.2011 

- Regionmøtene januar 2012 – oppsummering fra møtene ble gjennomgått. 

 

Sak 2/2012: Årsmelding 2011. 

Utkast fra trykkeriet var sendt styremedlemmene per e-post på forhånd. Korrektur ble lest i 

styremøte. Meldinga sendes som b-post fredag 20.01.12.  

1475 årsmeldinger bestilles. Ca. 1300 meldinger blir sendt per post til medlemmer i fylket, 

leder/sekretær i fylkeslag i NSG og landbrukskontor i Oppland. Fylkesmannen v/Sidsel 

Røhnebæk får 50 stk til utdeling. Restopplaget på 125 stk til utdeling/arkiv. 

 

Sak 3/2012: Reviderte regnskaper for 2011. 

Regnskapssammendragene og revisjonsrapporten ble gjennomgått, og vedtatt som styrets 

regnskap som legges fram for årsmøte. 

 

Sak 4/2012:  Arbeidsoppgaver og budsjett for 2012 (sak 9 i årsmøte). 

 

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 som legges fram for årsmøte. 

 

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 

  

 

Sak 5/2012: Saker styret og laga vil fremme for årsmøtet. 

 

Årsmøtesak 4: Behandle sak om økning i antall utsendinger fra lokallaga §17 i NSG sine 

lover for lands-, fylkes og lokallag.  

Styret fremmer forslag om at fra og med årsmøte 2012 kan lokallag møte med 1 representant 

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. 

 

Årsmøtesak: 8 a. Ekstrakontingent rovvilt 2012. 

Forslag til vedtak: 



Styret fremmer forslag på kr 25 per medlem i ekstrakontingent rovvilt i 2012. 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: 

Styret fremmer forslag om at lokallaga gis en refusjon fra Fylkeslaget på kr 500 per 

årsmøteutsending som deltar på årsmøte i Oppland Sau og Geit. 

For å få refusjonen utbetalt forutsettes at lokallaget innen 10. mars 2012 har sendt ny oversikt 

over tillitsvalgte til sekretæren. I oversikten skal navn, adresse, telefonnummer og e-post 

oppgis. Refusjonen på kr: 500 per utsending trekkes fra på fakturaen for ekstrakontingent 

rovvilt. 

 

Årsmøtesak: 8 c. Opprettelse av Oppland Radiobjøllelag. 

Styret fremmer forslag for årsmøte om å opprette Oppland Radiobjøllelag som en egen 

avdeling under Oppland Sau og Geit. Forslag til vedtekter vedlegges innkallingen til årsmøte. 

 

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

Forslag til vedtak: 

Årsmøte i 2013 forslås lagt til Øyer for å tilrettelegge for felles seminar/årsmøtehelg med 

Hedmark. Årsmøte i 2014 legges da til Valdres, slik at vi kommer på tur med rulleringen etter 

rekkefølgen: Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal. 

 

Sak 6/2012:   Forespørsel om samarbeid om seminar/Årsmøte fra Hedmark i 2013. 

Forslag til diskusjon: 

Dersom årsmøtene i Hedmark- og Oppland Sau og Geit vedtar det arrangeres det årsmøte og 

felles seminar i Øyer 15.-17. februar 2013 (bryter med rullering siden det er Valdres sin tur til 

årsmøte. Valdres får da årsmøte i OSG i 2014). 

Vi foreslår at årsmøte i værring 41 holdes fredag kveld og årsmøte i OSG og HSG holdes 

søndag, og at det arrangeres et åpent og felles seminar lørdag 16. februar. 

Temaer som er aktuelle for årsmøte/seminaret i 2013 drøftes med Hedmark. 

 

Sak 7/2012: Årsmøte og  seminaret 2012 – planlegging av arrangementet. 

- Liste over inviterte gjester ble gjennomgått 

- Liste over utstillere ble gjennomgått 

- Styret møter fredag 17.02 kl 11.00 

 

Sak 8/2012: Aktuelle kandidater til fylkeslagets diplom/utmerkelser. 

Styret har fått telefon om at det vil komme forslag på kandidater til Fylkeslagets diplom. 

Styret vil vurdere kandidatene når søknad fra lokallag er mottatt. 

 

Sak 9/2012: Innspill til NSG og til jordbruksforhandlingene 2012. 

Innspill fra regionmøtene: 

1. Kompensasjonsordning for nedfôring p.g.a. radioaktivitet – sak til NSG 

2. Tilskudd til påsett av livlam og kje – etterkontroll neste søknad etter lamming/kjeing. 

3. Sikre midler til sluttføring av Prosjekt Friskere Geiter. 

4. Økt tilskudd til småfe på utmarksbeite. – prior 1. 

5. Kvalitetstillskudd per slaktelam bør fristilles fra dyretilskudd og ikke avkortes. 



6. Oppstarttilskudd for nye småfeholdere, siden de ikke får tilskudd utbetalt først 

driftsåret. 

7. Økt kulturlandskapstilskudd grovfôr for å kompensere for økte driftskostnader. 

8. Kvalitetstilskudd til slaktekje bør økes.    

 

Sak 10/2012: Radiobjølleprosjektet. 

Regnskapet for 2011 og arbeidsplan fram mot neste beitesesong ble gjennomgått. 

 

Sak 11/2012: Eventuelt. 

- Uttale til Roviltnemnda sammen med faglaga sendes til Rovviltnemnda. 

- Arbeid med kontaktmøte med geiteholderne i Gudbrandsdalen i løpet av 2012.  

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 
 


