Hedmark Sau og Geit

REFERAT ÅRSMØTE 17. -18. FEBRUAR 2012
Leder Kjetil Granrud ønsket velkommen. Leder redegjorde for forfall fra Jan Aarskog og Jorunn H.
Støen som var valgt som møteleder og vara på årsmøtet i 2011. Han fremmet forslag på Øystein Sørby
som ordstyrer og det ble enstemmig godkjent av årsmøtet. Leder fremmet forslag om at sak 9 Budsjett
behandles etter sak 10 Valg med begrunnelse i at godtgjørelser til tillitsvalgte har betydning for
budsjettet. Forslaget godkjent av årsmøtet.
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Øystein Sørby

Valgkomite HSG

Ulf Skårholen

Styret

Martin Mostue

Fagråd Geit

Ingar Moldstad

Styret

Øystein Knutsen

Avlsutvalg Sau
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Hedmark Sau og Geit
Ant. Stemmeberettiga sak 1-7: 31
Ant. Stemmeberettiga sak 8-11: 32
Totalt kunne det ha vært 41 stemmeberettigede. 17 av 21 lokallag var representert.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.
3. Valg av 2 til å underskrive protokollen sammen med møteleder
Kjell Eierholen og Jan Tollan valgt
Valg av 2 personer til tellekorps
Solvår Strømsrud og Hege Mostue valgt
4. Lederens tale

Kommentarer til lederens tale tas under behandling av årsmeldinga.

5. Årsmelding 2011

Kjell Eierholen, Grue har innvendinger om at sakspapirer ikke er utsendt i papirform.
Leder sier at det er en selvfølge at alle delegater skal ha tilgang på sakspapirene før møtet
og at det vil være en jobb som styret må jobbe med.
Ingrid Lekve: Det er behov for tettere dialog mellom fylket og lokallag
Kjell Eierholen: Det er valg i 2013 og organisasjonen må være på banen i forhold til
partiprogramma som skrives. Bedre kommunikasjon mellom laga. Styret bør ta seg en tur
rundt i laga. Ved rovdyrangrep er det behov for et bedre og sterkt samarbeid. Det er et
problem med aktivister ved ulvejakt.
Leder: Styret har prøvd å spare penger ved å reise mindre og ha flere møter på nett og tlf.
Ellers så vil det være ønskelig at styremedlemmene kommer ut i lokallagene.
Odd Grundt, på vegne av Stor-Elvdal Sau og Geit, mener det viktig at organisasjonen sier seg
prinsipielt imot rovdyr i hele fylket.

Årsmeldinga er enstemmig vedtatt.
6. Regnskap 2011

Regnskapet er enstemmig vedtatt.

7. Saker til behandling
a. Landbruksmeldinga
b. Rovviltforliket
c. Fordeling av FKT-midler
d. Satser Forebyggende tiltak – Høringsuttalelse fra Folldal Sau og Geit
e. Arbeidsplan for HSG 2012-2014
f. Transportorganisering i lokallaga
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8. Behandling av saker
a. Landbruksmeldinga

Høringsuttalelse
Det er positivt at regjeringen legger opp til bruk av nasjonale ressurser som grovfôr og beite og at det grasbaserte
husdyrholdet skal styrkes. Vi støtter målet om å øke utnyttingen av utmarksbeiteressursene i norsk husdyrproduksjon, men vi
savner tiltak i meldinga. Økte tilskott til dyr på utmarksbeite er viktig.
Det er også positivt at Regjeringen vil ta hele landet i bruk, og legge til rette for at sjølforsyningsgraden kan opprettholdes på
dagens nivå. (Vi skulle gjerne ha sett at sjølforsyningsgraden ble enda høgere.) Dessverre er ikke målet knyttet til grad av
avhengighet av fôr fra utlandet. Dette er den største svakheten om forholdet mellom matvaresikkerhet og landbruk over hele
landet. Vi mener måltallet for sjølforsyning må knyttes til norsk fôr- og matproduksjon.
Økt sjølforsyning: Jordvern, fortsatt produksjonskrav for å motta kulturlandskapstilskott.
For å kunne opprettholde, og helst bedre, sjølforsyningsgraden må også avlingene økes. Bedre drenering er et viktig tiltak. Vi
mener det bør innføres tilskott for å stimulere til bedre dreneringsforhold. Dette kan også bidra til mer miljøvennlig drift.
Tilskott til drenering må ikke kun dreie seg om systematisk grøfting. På en del grasarealer kan flekkvis grøfting for å drenere
de våteste områdene, eller for å avskjære vatnet i skråninger eller overflateforming og profilering være like nyttig.
Inntekt, svake i saueholdet. Må bedres for å gi et anstendig inntektsnivå og bedre rekruttering. Må til for å sikre utnytting av
utmarksbeite og grovfôrressurser
Utviklingen i jordbruket på deler av Vestlandet, Agder/Telemark, fjellbygder og Nord-Norge er bekymringsfull, og vi støtter
Regjeringens syn på at det er nødvendig med en tydeligere distriktsprofil i landbrukspolitikken for å utnytte ressursene over
hele landet. Relativt god økonomi i noen produksjoner i noen få deler av de omtalte områdene, må ikke være til hinder for at
distriktsprofilen totalt sett styrkes. Meldinga går ikke grundig inn på hvordan dette målet skal nås, og mer må gjøres for å
konkretisere en styrket distriktsprofil.
Meldinga drøfter heller ikke hvilken betydning ekspansjonen i svin- og fjørfekjøtt har for distriktsprofilen. Distriktene er ikke
tilgodesett med denne veksten. Produksjonen av rødt kjøtt og mjølk har vært stabil eller nedadgående, og lønnsomheten i
disse produksjonene er låg. Dersom distriktsproduksjonene rødt kjøtt og mjølk skal få ta del i økt produksjon gjennom videre
befolkningsvekst i Norge, holder det ikke kun å påpeke at produksjonen fra grasetende dyr skal øke i takt med etterspørselen
(s. 100). Tiltak må gjøres for å bidra til økt etterspørsel etter disse produktene, og en må sikre at etterspørselen dekkes av
norsk produksjon. (Tollvern og budsjettstøtte for å bedre lønnsomhet)
Dyrevelferd og –helse må være framifrå
Geiteholdet:
Sikre geitemjølkproduksjonen i Hedmark

Vedtak: Styret gis fullmakt til å finpusse på høringsuttalelsen.
b. Rovviltforliket
Gruppe 2 la fram forslag til resolusjon – Forslag 1)
Eli Dørum fremma et forslag til tillegg – Forslag 2)
Forslag 1:
“Ut i fra dagens politiske situasjon i Norge er rovviltmeldinga fra 2011 det beste vi kunne oppnå. Men
forutsetningen er at den blir fulgt opp og gjennomført.”
Forslag 2:
“Ut i fra dagens politiske situasjon i Norge er rovviltmeldinga fra 2011 det beste vi kunne oppnå. Men
forutsetningen er at den blir fulgt opp og gjennomført. Årsmøtet i HSG er skuffet over at gul sone ikke
ble behandlet i Rovviltforliket.”
Forslag 1 ble vedtatt mot 3 stemmer for forslag 2.
Resolusjon vedtatt av årsmøtet i Hedmark Sau og Geit:
“Ut i fra dagens politiske situasjon i Norge er rovviltmeldinga fra 2011 det beste vi kunne oppnå. Men
forutsetningen er at den blir fulgt opp og gjennomført.”
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c. Fordeling av FKT-midler
Økte tilføringer i potten!
Gul sone:
• Gi midler til flytting av sau slik at produksjonen kan opprettholdes.
• Full kostnadsdekning
Grønn sone:
• Prioritere utmarksbeite fremfor innmarksbeite.
• Akutt tidligsanking prioriteres før planlagt tidligsanking
• Tekniske hjelpemidler
Blå sone:
• Prioritere utmarksbeite
• Tekniske hjelpemidler
Generelt bør det prioriteres midler til tekniske hjelpemidler:
• Full kostnadsdekning på radiobjeller og andre tekniske hjelpemidler.
• Opplæring av jakthund-ekvipasjer som kan kalles ut på kort varsel
• Opplæring i bruk av kadaverhund for brukere
• Hi-registrering av bjørn og DNA-registrering på ulv bør finansieres av andre midler en disse.
Styret gis fullmakt til å finpusse på forslaget fra arbeidsgruppa.

d. Satser Forebyggende tiltak
Årsmøtet i Folldal Sau og Geit, 8.2.2012, sluttet seg til følgende uttalelse
ang. satser forebyggende tiltak 2012:
Folldal Sau og Geit viser til Rovviltnemndas vedtak i 2011, der satsen ble kr.8 pr. dyr og dag for tidlig
nedsanking.
Fylkesmannen foreslår kr. 6 for beitesesongen 2012.
Fylkesmannen vurderer i sitt saksframlegg om akutt tidlig nedsanking ved store rovdyrangrep kan medføre
større kostnader enn planlagt og forberedt tidlig sanking. Det mener vi er svært sannsynlig.
Folldal sau og Geit mener satsen bør ligge på kr. 8 for planlagt tidlig nedsanking og kr. 9 for akutt tidlig
nedsanking.
Samtidig vil vi sterkt påpeke at tidlig nedsanking må være en nødløsning ved store tap til rovdyr.
Samla pott til forebyggende tiltak må være så stor at den foreslåtte økning av satsene ikke går ut over andre
forebyggende tiltak eller full erstatning for alt tap utover normaltapet.

Styret gis fullmakt til å jobbe videre med uttalelsen fra Folldal Sau og Geit
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e. Arbeidsplan for HSG 2012-2014
Tema

Hovedmål

Delmål

Hvordan

Ansvar

Frist

Aktive lokallag

Skape gode arenaer for
lokalt samarbeid og
kompetanse utvikling
Rekruttering

Kunnskapsutvikling
Etablere lokale samarbeids
former
Styrke samarbeidet med
HSG’s underlag

Styre

Løpende

Økonomi i sau og geiteholdet

Bedre økonomien i sau - og
geiteholdet i Hedmark
Rekruttering

Styre

Løpende

Fagforum

Fagråd geit
Værring 30
Hedmark gjeterhund lag
Rovviltutvalg vurderes
Aktivt styre med sekretær
Økonomi
Intern kommunikasjon i
NSG/HSG/Lokallagene
Flere som starter med sau –
og geitehold

Studieringer
Lammeringer
Fag dager
Klippekurs
Samvirkeloven osv.
Organiseringsmodeller Delta
på NM gjeterhund
Besøk fra styre
Gi høringsuttalelser til
Jordbruksforhandlingene.
Delta i de fora som dette blir
diskutert
Økt samarbeid og kunnskaps
utveksling

Styre/ fagråd
mf.

Løpende

Definere styremedlemmenes
og sekretærs roller
Instruks til sekretær Sponsor
inntekter
Besøk i barnehage,
barneskole og ungdomskole
Gi høringsuttalelse på saken

Styre

Årlig, første
møte etter
årsmøte

Styre/lokallag

Løpende

Styre

Våren 2012

FaU midler til utvikling av
utmarksbasert /grovfôr
basert næring i gul sone.
Samt arbeide for øremerkete
investeringsmiddeler til gul
sone

Styre

Løpende

Styre/lokallag

Løpende

Styre

Rekruttering
Bondens
samarbeidspartnere
Rovvilt politikk

Media arbeid

Sekretær - dagligdrift
Bedre økonomien i laget
Kommunikasjon i styre og
lokallagene

Veterinær dekning i hele
fylket
Redusere rovviltbelastningen
i Hedmark
Landbruksutvikling innenfor
gul sone
Øke bevillingene til FKT

Videreføre samarbeidet
mellom organisasjonene som
står bak ”Hedmark
plattformen”
Følge opp Rovviltforliket

Synlighet i debatten

1 nasjonal sak i året
1 sak på fylkesnivå i mnd.
Min. 1 sak på hjemmesiden i
uken

Gjenopprettelse av rovviltutvalg vurderes for å ha personer som er kontaktpersoner mot FMMA og
DN .
Framlagt forslag til arbeidsplan for HSG 2012-2014 er vedtatt av årsmøtet
f. Transportorganisering

Lammering.
Utfordring med avstander
Kvar enkelt må finne sin modell

Enkle penger å tjene
Felles innkjøp
Runballeplast
Gjødsel
Saltstein
Diesel
Ullinsamling
Store forskjeller i ulike områder
Penger inn i lokallagskassa
Sparer fellesskapet for mye dersom vi har felles opplastingspunkt.
Kadaverinsamling
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Lite å hente økonomisk
Viktig å skaffe kvittering for leverte kadaver
Viktig miljøtiltak
Felles kjøring av sau som er på avveie
Mye å spare på samarbeid
Vaktordninger
Selvfølge at alle sanker til alle
Kontaktpersoner hos beitelag
Under f.eks. fellingssøknader har det letta søkeprosessen dersom det er oppnevnt kontaktpersoner som
kan kontaktes hos nabolag for å få med på søknaden.
Henstilling
Det er svært mye å tjene på å samarbeide om innkjøp av varer i store kvanta. Derfor bør gode naboer
benytte seg av dette for å få ned prisene.
Det er også lønnsomt å samarbeide om levering av lam for å unngå stoppavgift og få fullt puljetillegg.
For det sosiale er det viktig med samarbeid, vi småfebrukere treng de sosiale treffplassene vi kan få

Styret gis mandat til å jobbe videre med saken.
9. Valg

Forslag til ny møteleder pga. av møteleder Øystein Sørby er på valg som nestleder.
Kjetil Granrud valgt
a. Leder for 1 år: Hege Brendryen valgt med 29 stemmer, 2 blanke stemmer.
b. 2 styremedlemmer for 2 år
Martin Mostue valgt enstemmig med 32 stemmer
Ola Dagfinn Gløtvold valgt enstemmig med 31 stemmer, 1 blank
c. Nestleder for 1 år
Øystein Sørby 19
Martin Mostue 11, 2 blanke
d. 3 varamedlemmer for 1 år
Magne Horten
Ole Anton Brænd
Elin Baugslien
Alle gjenvalgt ved akklamasjon
e. 2 revisorer og vara for 2 år
Sigurd Stølan gjenvalgt
Knut Magnar Holmen gjenvalgt
Vara Ola Fåsetbru gjenvalgt
a. 1 medlem til valgkomiteen m/ personlig vara for 3 år
a. Per Roar Stømner m/ personlig vara Kjetil Granrud
g. Møteleder og vara for årsmøtet 2013
Erik Danielsen og vara Jorunn Haugland Støen
h. Godtgjørelse til tillitsvalgte
Leder: 20.000 + 6.000 kontorhold
Nestleder: 2.000 kontorhold
Styremedlemmer: 1.000 kontorhold
Revisorer: 1500kr
Møtegodtgjørelser
Dagmøter over 6 timer: 1500kr
Kortere møter/Telefonmøter/Nettmøter: 700kr
Kjøregodtgjørelse etter statens satser.
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10. Budsjett 2012
INNTEKTER
Refundert medlemskontigent

130 000

Kursstøtte

15 000

Renter

20 000

UTGIFTER
Lønn sekretær

50 000

Godtgjørelser

25 000

Møtegodtgjørelser

30 000

Arb.giveravgift
Kjøregodtgjørelse
Gaver

5 000
15 000
1 000

Møtekostnader

15 000

NM Gjeterhund

10 000

Overskudd

14 000

SUM

Styrets forslag til budsjett for 2012 ble vedtatt.

165 000 165 000
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11. Sted og tid for neste årsmøte.
Styrets forslag:

Felles årsmøte med Oppland Sau og Geit i 2013
Et fellesarrangement kan gi større og bedre fagprogrammer, men også gi større sosialt
utbytte og billigere kurspakker når deltakerantallet økes. Styret i Oppland Sau og Geit
har forslag om at ett slikt fellesarrangement kan avholdes på Hafjell i Øyer februar
2013. Styret synes at dette tiltaket er aktuelt og har gitt Oppland SG tilbakemelding
om at saken tas opp på årsmøtet. Saken framlegges også for årsmøtet i Oppland Sau og
Geit som pågår samme helg som i Hedmark.
Årsmøtet vedtok styrets forslag og ga styret fullmakt til å jobbe videre med saken.

Kjell Eierholen /s/

Jan Tollan /s/

Øystein Sørby
Møteleder

Toril Hårdnes
Sekretær

