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Referat styremøte i Hedmark Sau og Geit 

Mandag 27. februar kl.10.00-15.00 

Tiur’n Kro, Koppang 

 

Tilstede: Øystein Knutsen, Martin Mostue og Hege Eithun Brendryen 

Forfall: Øystein Sørby og Ola D. Gløtvold 

Sekretær Toril Hårdnes var ikke tilstede p.g.a. Sak 9/12. 

 

Sak 5/12: Presentasjon av styret.  Saken ble utsatt til neste styremøte fordi det nye styremedlemmet 

ikke var til stede. 

 

Sak 6/12: Oppsummering av årsmøtet.  

Det er enighet om at det må til en tidligere avklaring rundt et evt. forfall av valgt både møteleder og 

vara. Da kunne saken vært sendt valgkomiteen for behandling. Dette ble en veldig spesiell situasjon 

som vi heldigvis ikke kommer opp i så ofte.  

Utsending av innkallinger og årsmøtepapirer må skje til rett tid. Systemet må dobbeltsikres slik at alle 

får tatt ut årsmøtepapirene til møtet. Det bør vurderes om det skal sendes ut ett eksemplar til 

lokallagsleder. Papirløst er kanskje litt nytt enda. Vi bør nok også ha ca 10 eksemplar av ulike papirer i 

reserve på møtet. 

For at alle skal kunne bli kjent med medlemmene av styret og de ulike utsendingene, kan kanskje 

hver enkelt reise seg opp under oppropet. 

Lokalet var godt egnet i forhold til årets behov. Det ble derimot alt for lenge mellom lunsj og middag 

bare med to serveringer av frukt. Den kaka som vi i utgangspunktet hadde bestilt til den ene 

kaffepausen burde vært servert da og ikke til lunsj. Middagsserveringa var ikke bra. Det ble alt for 

mye venting både på drikke og mat. 

Gruppearbeidet var veldig bra, og det er godt å få innspill fra medlemmene. 

 

Sak 7/12: Saker med mandat fra årsmøtet. 

A: Landbruksmeldinga – Vi lar høringa være som den er. Den sendes NSG som innspill til 

jordbruksforhandlingene 

B: Fordeling av FKT-midler – Sendes FM i en finpusset utgave. Sendes på e-post for godkjenning av 

styremedlemmene. 
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C: Høring satser Forebyggende tiltak – Leder forfatter et skriv som bl.a inneholder innspillet fra 

Folldal Sau og Geit. Sendes på e-post for godkjenning av styremedlemmene. 

D: Transportorganisering i lokallaga – Sendes lokallaga med oppfordring om å informere ut i eget lag 

og beitelag. Legges ved et «medlemsskriv» fra HSG i løpet av mars. 

 

Sak 8/12: Resolusjon om rovviltforliket – Sendes aviser som tilhører Hedmark. 

 

Sak 9/12: Evaluering av sekretærfunksjonen  

Vedtak: Vi gir ordningen ett år til under forutsetning av at det utarbeides en arbeidsinstruks i 

samarbeid mellom Nortura, sekretær og styret i HSG. Denne arbeidsinstruksen skal ha klare linjer 

angående arbeidsoppgaver. Leder og sekretær utarbeider et forslag sammen med Nortura som 

legges frem for styret. 

 

Sak 10/12: Arbeidsplan 2012 

Det ble gått gjennom planen for å se på hva som det haster å sette i gang. Det er fortsatt et ønske fra 

styrets medlemmer å følge opp de telefonrundene som ble påbegynt sist høst. Vi ønsker aktive 

lokallag som gir oss fler innspill.  Det er ønske om å ha møter med lokallaga helst i løpet av 

september. 

Høringer er vi i gang med og det blir fulgt opp fortløpende. 

Fagforum: Styret vil i løpet av våren ta kontakt med lederne for å få en oppdatering. Vær-ringen vil bli 

informert om sekretærsituasjonen. 

Styret vil følge opp regnskap og budsjett mer nøye i året som kommer. Intern kommunikasjon i styret 

må bli bedre. Leder vurderer hva som skal videresendes til hele styret. 

Media: 1 sak/uke på web – Sekretær og leder ansvarlig. Mål for året totalt 45-50 innlegg? Men det 

må være fornuftig ikke bare fyll for å oppnå målet.  

1 fylkessak/mnd – Avissaker? Uttalelser i saker. Leserinnlegg?  

1 nasjonal sak må vi vurdere fortløpende. 

Arbeidsplana vil bli bearbeidet i hvert styremøte fremover. 

 

Sak 11/12: Møteplan 

Saken ble utsatt til neste styremøte, men det må bli et telefon-møte før lamming. 
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Sak 12/12: Dokumentene i Rendalen. 

Øystein Knutsen spør Finn Åge Løvlien, Vang, om han kan se på papirene. Øystein ser for seg at han 

henter papirene i Rendalen. Dette vil gjøre det lettere å få jobben gjort for den det gjelder. 

 

Sak 13/12: Eventuelt 

• Leder ba om fullmakt fra styret for at leder og sekretær sammen med leder og sekretær i 

Oppland kan danne en foreløpig mini-komité som jobber med neste års årsmøte. Det er 

frister på søknader om midler og vurdering og bestilling av årsmøtelokaler som begynner å 

haste. Dette ble godkjent. 

• Leder informerte om at det er planer om to dialogmøter før beitesesogen. Dette er et 

samarbeid mellom FKT-prosjektet med Øivind Løken og FM. Tid og sted er enda ikke helt 

fastspikret, men det er antydet Tynset og Løten. Det var enighet om at vi må være 

representert på disse møtene. Vi deler oss etter geografi. Det er viktig å være synlig for 

lokallaga. 

• Like før årsmøtet kom det en forespørsel fra Fagråd Geit om at de ønsker stemmerett for en 

person i årsmøtet. Ettersom det ble for kort tid til utredning før årets årsmøte ble ikke saken 

behandlet da. Den må behandles neste år. Vi utreder denne saken for neste års årsmøte. 

• Høring Endring i Rovviltforskriften. Leder orienterte om at denne høringen har allerede HSG 

vært med å skrive et høringsskriv på. Det er skrevet i samarbeid med HBS, HB,NJFF-Hedmark, 

Mjøsen Skog, Glommen Skog og FNR-Glåmdal. 

 

 

 

 

 

  

 

 


