
Årsmøte i Oppland Sau og Geit 19.02.2012. 
 
Møtested: Quality Hotel Strand, Gjøvik 
Møtestart søndag 19. februar 2012 kl. 09.00.   
 
Sakliste: 

1. Åpning. 
 
Leder i Biri Sau og Geit Håkon Rogne ønsket på vegne av lokallaget vel møtt til årsmøte i 
Gjøvik. Håkon orienterte om lokallagsorganisering av Sau og Geit lokalt og om landbruket i 
kommunen og hva som særpreger det.  
Anne Terningen leste dikt fra Torpa skrevet av Even Engevold, før Pål Kjorstad holdt leders 
tale. Leders tale er vedlagt referatet. Pål ga etter talen ordet til Håkon Gjelstad som var valgt 
møteleder. 
 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Vedtak: 
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent 

 
3. Opprop 

Deltagere: 
Styret: Pål Kjorstad, Håkon Gjelstad, Anna Ulmo, Alf Ouren, Tobias Stubrud, Anne 
Terningen, Astrid Venås Sønstegård 
Sekretær/Kasserer: Ken Lunn 
Lesja 2-3: Ola Hareland, Jo Mosenden, Martin Vorkinn 
Dovre 1-2: ingen utsending 
Skjåk 1-2: Susanne Ramstad Brenna 
Lom 1-2: Olaf Kvålshagen, Bjørn Teigen 
Vågå 2-3: Anders Svare, Sverre Blankenborg, Hans Petter Vaberg 
Heidal 1: ingen utsending 
Sel 1: ingen utsending 
Nord Fron 2-3: Anne Kari Veikleenget, Ola Massing Sylte 
Sør Fron 2-3: Lars Ole Auglestad, Hans Rønshaugen,  Anders Opsahl 
Ringebu 1-2: Kjell Erik Brandstadmoen, Ole Harildstad 
Fåvang 2-3: Sigurd Krekke, Johnny Høyesveen, Geir Amrud 
Øyer/Tretten 1-2: Odd Fossum, Eivind Fossum 
Gausdal 2-4: Berit Leine Kaltoft, Helge Nordlien, Leif Arne Kvisberg, Anders Melbø  
Fåberg 2-3: Sigmund Andresen, Kjell Ivar Bergehagen 
Biri 1-2: Andreas Karlstad, Håkon Rogne 
Snertingdal 1: Arne Hellerud 
Vardal 1: Ingunn Iren Tønnesen 
Østre Toten 1: Kjetil Fangan 
Toten III 1-2: Siv Audhild Nøkleby 
Kolbu 1-2: Anita Schjøll, Egil Smestad 
Vestre Toten 1-2: Johannes Hubred, Bjørn Even Stenberg 
Hadeland 2-3: Karl Ole Egge, Svein Rasmussen, Vigdis Christiansen 



Søndre Land 1-2: Ivar Vesterås, Asbjørn Åsbekken 
Nordre Land 1-2: Hans Erling Ringvold 
Etnedal 1: Jon Olav Espeliødegård 
Sør Aurdal 1: ingen utsending 
Nord Aurdal 1-2: Ragnhild Mobækk 
Vestre Slidre 1: Gunnar T. Breivik 
Øystre Slidre 1-2: Arnfinn Beito, Eirik Kolbjørnshus 
Øye 1: Rolf Svien Marken 
Austvang 1: Arne Havro 
Vang 1: Frank Tommy Jacobsen 
Gjester: 
Æresmedlemmer: Hans Hjelstuen, Gudmund Skotte, Sigurd Krekke  
Oppland Bonde- og Småbrukarlag: Terje Holen 
Oppland Bondelag: Bjørn Magnus Tordhol, Ola Råbøl 
Rovvltnemnda i region 3/Oppland: Ivar Odnes 
Fylkesmannen i Oppland: Sidsel Røhnebæk 
Norsk Sau og Geit: Generalsekretær Lars Erik Wallin 
Nortura: Erling Skurdal og Terje Bakken 
Premie for beste vær av NKS: Kristine Solberg og Trond Østby 
Premie for beste spelvær: Bodil og Geir Amrud 
Premie for beste gjeterhund: Torkjell Solbakken 
Fylkeslagets diplom: Helge Bjerkehagen 
Premie for beste verver av nye medlemmer: Johannes Hubred 

 
Det møtte 51 stemmeberettigede representanter fra 28 lokallag. 4 lokallag var ikke 
representert i årsmøte. Inkludert 4 stemmeberettigde styremedlemmer tilstede ved 
avstemmingen var det i årsmøte 55 stemmeberettigede delegater. 
 

4. Behandle sak om økning i antall utsendinger fra lokallaga §17 i NSG sine lover for 
lands-, fylkes og lokallag 
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. 

 
Vedtak: 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

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

Vedtak: 
Håkon Rogne og Ingunn Iren Tønnesen ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen 
sammen med møteleder. 

 
 
 



6. Årsmelding for 2011 
 
Ken Lunn gikk gjennom styrets årsberetning. 
Spørsmål: Gunnar Breivik etterlyste premie for beste avkomsgranska bukk i Oppland.  
Svar: Ken Lunn orienterte om bakgrunn for avvikling av premie til beste bukk. Bukkeringene 
og avlsutvalget for geit i fylket er nedlagt og avlsarbeidet på geit er i sin helhet overtatt av 
NSG og ivaretas av avlsrådet for geit.  Styret tok innspillet som en oppfordring til å ta opp til 
vurdering om det bør deles ut premie til beste bukk i fylket etter nye kriterier. 
 
Sidsel Røhnebæk gikk gjennom småfeholdet i fylket. 
Pål Kjorstad gikk gjennom rovviltdelen, rapport for bruken av radiobjøller i 2011, utvikling i 
medlemstall, godtgjørelse for ullinnsamling fra slakteriene som mottar ulla og økonomien i 
saue- og geiteholdet.  
 
Kommentar/spørsmål:  
Generalsekretær Lars Erik Wallin bekrefter at  NSG kommer til å sende innspill på økning i 
ullprisen foran årets jordbruksavtalen. Godtgjørelse for ullinnsamling forhandles direkte mot 
de som tar imot ull. 
 
Anders Svare, Vågå. Rovviltforvaltninga har splitta sauenæringa i forhold til jervesoneringa. 
Følelsen av at noen områder ofres i forhold til andre. Det føles meningsløst at et av landets 
mest næringssvake områder blir belastet med utvidelse av jervesona hevder Svare. Dette 
rammer de beste beiteområdene i et av fylkets mest sauetette områder. Vågå frykter at 
jerven blir vinner i denne kampen, og at mange unge som resultat av dette vil gi opp. Vågå 
ber om en orientering om prosessen rundt behandlinga av saken. Vågå spør om de ikke har 
vært aktive nok i forhold til høringa. 
 
Svar: 
Pål Kjorstad orienterte om prosessen i fylkesstyret og hva som var Opplands første vurdering 
av soneringa. Med bakgrunn i et ønske om en felles uttale fra beitenæringa i Oppland og de 
innspil som kom inn ble konklusjonen ut fra en helthetsvurdering som beskrevet. Dette var 
et valg mellom mange uønskede alternativ og forhåpentligvis det beste av de dårlige og 
vanskelige alternativene det kunne velges mellom. 
 
Vedtak: 
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 
 

7. Revidert regnskap for 2011 
 
Ken Lunn gikk gjennom regnskapene for 2011 og revisjonsrapport. 
 
Vedtak: 
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

 



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. 

 
Håkon Gjelstad presenterte styrets forslag. 
Spørsmål i saken: 
Anders Svare. Spurte om ekstrakontingent kreves inn for alle medlemmer i lokallaget. 
Svar: Ken Lunn bekreftet at forslaget gjelder for alle medlemmer i lokallaget. 
 
Vedtak: 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
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. 
 

Tobias Stubrud gikk gjennom styrets forslag 
Spørsmål: 
Hans Erling Ringvold spurte om det var tilstrekkelig å sende informasjon på e-post? 
Johannes Hubred etterlyste skjema for tillitsvalgte og om dette kommer fra NSG? 
Lars Erik Wallin orienterte om ny plattform for medlemsregister i NSG som gir lokallaget 
enklere innsyn. Ny plattform skal etter planen være på plass i løpet av 2012. 
Ken Lunn bekreftet at e-post med opplysninger er tilstrekkelig om alle opplysninger er med. I 
tillegg oppfordres lokallaga til å se over medlemslistene og kontrollere at alle medlemmer er 
oppført med fullstendig adresse, slik at de mottar posten som sendes fra NSG og fylkeslaget. 

 
Vedtak: 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Årsmøtesak: 8 c. Opprettelse av Oppland Radiobjøllelag. 
 Forslag til vedtak: 
Oppland Radiobjøllelag opprettes som en egen avdeling under Oppland Sau og Geit i 
henhold til vedtekter framlagt for årsmøte. 

 
Pål Kjorstad gikk gjennom styrets forslag. 
 
 
 
 



Kommentar: 
Anders Svare. Mobildekning gjør at en del ikke kan gjøre seg nytte av radiobjeller. Foreslår at 
det tas inn i §3 en setning om at det bør arbeides for å påvirke forhold som kan bedre 
dekningen, slik at flere kan gjøre seg nytte av elektronisk overvåking. 
Hans Erling Ringvold. Informasjon om ny teknologi, hvordan tenkes det å lagt opp? 
 
Svar: 
Pål Kjorstad. Informasjon legges fortløpende på hjemmesida og i rundskriv til lokallaga.  
 
Vedtak: 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt med forslag om tilføyelse fra Andres Svare i §3 i 
vedtektene. 
 

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 parallelt. 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.  
 
Anna Ulmo gikk gjennom saken og styrets forslag. 
 
Frank Tommy Jacobsen spurte om dette er tenkt som permanent ordning eller om  
det er kun for et år/eventuelt et prøveår. 
Ingunn Tønnesen foreslår at en ikke låser seg, men kan vurdere å holde felles 
arrangement de åra det er naturlig. 
Sigurd Krekke vurderer det som positivt med samarbeid på tvers av fylkesgrenser og 
at det kan være nyttig for begge fylkeslaga. 
Eivind Fossum vurderer forslaget som er fremmet slik at saken gjelder for 
årsmøte/seminar i 2013 og at vi bør ta ny stilling til videre samarbeid i neste årsmøte. 
 
Svar:  
Anna Ulmo bekrefter at forslaget gjelder for årsmøte/seminar i 2013 og at det ikke er 
vurdert om ordningen skal bli av mer varig karakter. 



Ken Lunn viste til SMS fra sekretær i Hedmark med beskjed om at årsmøte i Hedmark 
Sau og Geit 18.02.2012 enstemmig gikk inn for samarbeid med Oppland om 
årsmøte/seminar i 2013. 
 
Vedtak: 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

9. Valg  
 

a. Leder for 1 år 
Valgnemndas forslag: Pål Kjorstad  
Resultat: Pål Kjorstad ble valgt med 54 stemmer, 1 blank. 
 

b. 2 styremedlemmer for 2 år 
Valgnemndas forslag: Anna Ulmo 
Resultat: Anna Ulmo ble valgt med 54 stemmer, 1 blank. 
Valgnemndas forslag: Håkon Gjelstad 
Resultat: Håkon Gjelstad ble valgt med 54 stemmer, 1 blank. 
 

c. Nestleder til styret for 1 år 
 

Valgnemndas forslag: Håkon Gjelstad 
Resultat: Håkon Gjelstad ble enstemmig valgt. 
 

d. 3 varamedlemmer til styret for 1 år i nummerrekkefølge 
Valgnemdas forslag i rekkefølge: 
Jann Erik Dalum (1. vara)  
Astrid Venås Sønstegård (2. vara) 
Anne Ingeborg Terningen (3. vara) 
Resultat: Varamedlemmene ble enstemmig valgt. 
 

e. Revisor for 1 år 
Valgnemndas forslag på Toten Regnskapskontor som revisor ble enstemmig valgt. 
  

f. Valgnemnd iht gjeldende instruks 
Valgnemdas forslag på medlem i valgnemnda: Ole Steinde m vara/Kristin Bakke Lajord 
Resultat: Enstemmig valgt. 
 
Valgnemndas forslag på leder i valgnemnda: Anders Svare m/vara Anita Schjøll 
Resultat: Enstemmig valgt. 
 

g. Møteleder for årsmøtet i 2013 
Valgnemdas forslag: Håkon Gjelstad m/ vara Anna Ulmo 
Resultat: Enstemmig valgt. 
 
 
 



h. Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte, til leder og til rovviltansvarlig i 2012 
Valgnemndas forslag til møtegodtgjørelse/godtgjørelse for oppdrag for styret er kr 150 per 
time fra avreise til hjemkomst. Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser. 
Resultat: Enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas forslag på ledergodtgjørelse for 2012 kr: 20.000 + godtgjørelse for møter og 
eventuelle prosjekter. 
Resultat: Enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas forslag på godtgjørelse for rovviltarbeid i 2012 kr 7.500 i fast godtgjørelse og kr 
150 per time for utført arbeid. Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens satser.   
Resultat: Enstemmig vedtatt. 

 
10. Arbeidsoppgaver og budsjett 2012 
 

Styrets forslag til Arbeidsoppgaver 2012 

 Innspill til jordbruksforhandlingene 

 Fagdag geit sommeren 2012 

 Kontakt med lokallag, deriblant Totenlaga 

 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 

  
Håkon Gjelstad gikk gjennom forslaget til arbeidsplan for styret 
Ken Lunn gikk gjennom budsjettet. 
 
Kommentarer: 
Arnfinn Beito. Orienterte om etablert praksis i Valdres med lokale ledermøter. En ordning 
med lokale ledermøter hvor styremedlem i fylkeslaget fra område er med på møtene. 
Kostnaden foreslås dekt av fylkeslaget. 
Eirik Kolbjørnshus. Forslag om å prioritere kurs i saueklipping. 
Berit Leine Kaltoft. Annonsert Skottlandstur og spørsmål hvor saken står? 
Ingunn Tønnesen forslår at klippekurs organiseres av fylkeslaget. 
Arnfinn Beito. Arbeide aktivt for at Oppland skal få bruke proffesjonelt jaktlag, for å sikre 
effektivt uttak av skadevoldere.  
 
Svar: 
Pål orienterte om status for Skottlandstur og årsaken til at det ikke var kommet mer 
informasjon om saken. Det arbeides med mål om en rask avklaring med info på hjemmesida. 
Ken Lunn oppfordret til samarbeid mellom lokallag ift klippekurs og søknad om tilskudd til 
disse. Det er ofte det enkleste for å slippe mellomledd. Det er lokallaga som uansett blir lokal 
arrangør. Dette kan også gi en inntekt for lokalaget som arrangerer. 
Lars Erik Wallin bekrefter at SLF bevilger midler til klippekurs, og at ikke alle midler ble 
benyttet i 2011 på grunn av få søknader.  
 
 
 



Orientering fra NSG v/Generalsekretær Lars Erik Wallin 
Generalsekretæren kom med en hyggelig melding om at medlemsbladet fra 2012 vil bli 
sendt til hustandsmedlemmer som henvender seg til NSG og forespør om det. 
Lars Erik orienterte om økning i andelen av medlemskontingenten som refunderes til fylkes 
og lokallaga. 40% tilbakeføres til lokal og fylkeslag i 2012. 
Av hovedpunktene i innspill til jordbruksforhandlingene er økt satsing på beitetilskudd, 
utmarksbeitetilskudd, økt målpris på sau og lammekjøtt, og behov for nødvendige midler for 
å sikre fullføring av prosjekt friskere geiter. 
 
Kommentarer/innspill: 
Gunnar Breivik påpekte at støttemedlemmer også bør få medlemsbladet. 
Odd Fossum understreket at tilskuddsordninger ikke bør stimulere til å fòre søyer over 
telledato 31.12.  
Johannes Hubred spør etter engasjement fra lokallaga i OSG opp mot lokale faglag ift 
jordbruksforhandlingene og spør etter hva konkret som foreslås i målprisøkning. 
Arnfinn Beito. Etterlyser hvor de innspill som er gitt på økt kompensasjon for nedfòring for 
radioaktivitet har havnet, siden det ikke skjer noe i saken? 
 
Svar: 
Lars Erik Wallin bekrefter at både støttemedlemmer og husstandsmedlemmer som ønsker 
det får medlemsbladet. Spørsmålet til påsettilskudd og tilskudd til slaktesøyer er og har vært 
tema hvert år uten at en har nådd fram med dette spørsmålet. 
Nedforingskompensasjon for radioaktivitet er ikke en jordbruksavtalesak, men saken er 
fremmet overfor SLF flere ganger. Siste gang etter høring med frirst januar 2012. Dette har 
vært en krevende sak, men det arbeides nok en gang mot å få økt satsene. 
 
Orientering fra Nortura v/Erling Skurdal. 
Positivt med så stort engasjement på beiteseminaret og interessante tema satt på 
dagsorden. I møte med avtalepartene blant annet er gitt innspill på nybrukertilskudd og 
problematikken knyttet til fôring av søyer over telledato. 
Markedet for sau og lammekjøtt er i balanse og det gir utfordring med underskudd i perioder 
og press for å åpne for import. Så langt er det begrenset til import av ferskt lammekjøtt fra 
EU. 
Killinger har vært en utfordring, men det er nå prøvd tiltak i markedet med å etablerer avtale 
om ferskt kjekjøtt. Det er forventninger til dette i tida som kommer. 
Kompensasjon for elektroniske øremerker gis nå ved slakting for alle dyr ved slakting mot 
tidligere ordning med tilskudd per bestilt merke. 
Skurdal avsluttet med å takke for helga og ønsket alle en god sesong med økte lammevekter 
og klasser i 2012. 

 
11. Tid og sted for årsmøte 2013 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtehelga i 2013 ble fastsatt til 15.-17. februar 2013. Sted for arrangementet blir i 
Øyer/Lillehammerområde. Styret ble gitt fullmakt til å arbeide sammen med Hedmark sau og 
geit om felles årsmøtehelg i henhold til vedtak i sak 8.d. 

 
 



12. Øvrige arrangement, festmiddag og avslutning årsmøte 
 

Beiteseminaret ble holdt fredag 17. og lørdag 18. februar 2012 med fagtur for å se på 
driftsbygninger i Biri søndag kl 09.30 – 13.00 for de som ikke deltok i årsmøte. 
 
Årsmøtemiddag med utdeling av premier og utmerkelser ble holdt  lørdag 18. februar 2012 
kl 19.00 
 
Bjørn Magnus Tordhol hilste fra Oppland Bondelag under årsmøtemiddagen, og Terje Holen 
hilste fra Oppland Bonde- og småbrukarlag til årsmøte. Begge viste til et godt og verdifullt 
godt samarbeid.  
 
Under middagen følgende premier og utmerkelser utdelt: 
1. Fylkeslagets diplom ble tildelt Helge Bjerkehagen. 
2. Premie for beste avkomsgranska vær av norsk kvit sau ble tildelt Kristine Solberg og Trond 
Østby. Premie for beste spælvær ble tildelt Bodil og Geir Amrud. 
3. Premie for beste gjeterhund ble tildelt Torkjell Solbakken. 
4. NSG`s vervepremier ble tildelt Johannes Hubred. 
5. Kopp for første tilbakemelding på årsmeldinga på nett gikk til Knut Evensen. 
 
Etter at årsmøtesakene var ferdig behandlet overlot møteleder Håkon Gjelstad ordet til 
gjenvalgt leder. Pål Kjorstad avsluttet årsmøte med å takke for tilliten som gjenvalgt leder. 
Videre takket han for engasjement, deltagelse og ønsket alle et godt år for småfeholdet i 
2012. 
 
 
Årsmøte ble avsluttet 13.25 
 
 
 
 
Håkon Rogne     Ingunn Iren Tønnesen 
 
 
 
Håkon Gjelstad    Ken Lunn 
Møteleder     Sekretær 


