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Referat Styremøte 28. mars 2012 
Telefonmøte kl. 10.00-13.00 

 

Tilstede: Hege Eithun Brendryen, Øystein Knutsen, Martin Mostue, Øystein Sørby, Ola D. Gløtvold og 

Toril Hårdnes (sekr.) 

 

Sakliste: 

14/12: Utsatte saker fra styremøtet i februar 

• Presentasjon av styret 
• Møteplan 

o Hege signaliserer til FMMA ønske om møte før 20/11 
o Fag- og beitedag 

� Øystein S og Øystein K jobber med saken 
� Legge opp som familiedag 

o Skottlandstur 
� Øystein S lager utkast til info som sendes med i vårbrev 

Møteplan 

� Rovviltmøte regionråd 16/4 

� Fagdag, juni 

� Styremøte 15, 18 ell 19/6 

� Fellesmøte OSG/HSG 20/6 

� Møte for nye fylkesledere Ås 21-22/8 

� Fellesmøte HSG/OSG/Nortura?, august 

� Alternativt telefonmøte 
� Info og påmelding Skottlandstur 2013, 

september 

� NM-Gjeterhund Alvdal 12-14/10 

� Styremøte i løpet av NM 

� Representantskapsmøte 17-18/10 

� Fagmøte geit, november 

� Styremøte, november 

� Møte med FM før 20/11 

� Frist reiseregninger 25/11 

� Fellesmøte OSG/HSG jan. 2012 

� Årsmøte/fagseminar 15-17/2 

� Skottlandstur 19-23/6 
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15/12: Orienteringssaker 

• Møter styremedlemmer har deltatt på: 

7/3 Beitekonferanse Elverum Øystein Knutsen 

Martin Mostue 

Hege E. Brendryen 

8/3 Temamøte "Det er alltid hjelp å få", Tynset Hege E. Brendryen 

12-14/3 Representantskapsmøte, Kiel-ferga Hege E. Brendryen 

13/3 Årsmøte HB, Elverum Øystein Sørby 

17-18/3 Årsmøte HBS, Vikersund Hege E. Brendryen 

21/3 Møte i styringsgruppa, Småfeprogrammet Hege E. Brendryen 

21/3 Årsmøte Rendalen SG Hege E. Brendryen 

•  
• Høringer ol. 

o Endring av rovviltforskriften 
• Sekretær 

o Hege jobber med instruks og sender forslag til styret. 

 

16/12: Småfeprogrammet 

 Hege orienterte om utviklingsprogrammet som ble oppretta etter nedlegging av Bioforsk si 
avdeling Sæter på Kvikne. 

Hege valgt som styrets representant i Styringsgruppa for Småfeprogrammet. 

 

17/12: Årsmøte 2013 

• Orientering om hva som er gjort 
o Leder og sekretær i HSG og OSG har hatt tlf.møte ang. felles årsmøte 
o Bestilling på Spitsbergseter er gjort 
o Det er sendt en fellessøknad til BSF 
o Årsmøter i ringene på fredag 

Styret i HSG foreslår at årsmøtet pågår halve lørdagen og deretter fagprogram 

• Temaforslag til fagseminaret. Har vi noen ønsker for helga? 
o Vektlegging mot unge bønder 
o Økonomi 
o Hvordan kan sauenæringa overleve alle utfordringer? 

 

18/12: Telefonrunder til lokallaga 

Styret fortsetter det arbeidet som ble starta i fjor med ringe rundt til lokallaga.  Styremedlemmene 
ber lokallag som ikke har sendt inn årsmelding og oversikt over nytt styre om å sende inn så snart 
som mulig.  

 Øystein S: Øvre Solør, Grue, Kongsvinger og Eidskog 
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Martin: Odal, Stange, Elverum og Trysil 

Øystein K: Ringsaker, Løten/Vang, Åmot og Kvikne 

Hege: Folldal, Alvdal, Tynset, Stor-Elvdal og Sollia 

Ola: Rendalen, Engerdal, Tolga og Os 

  

19/12: Regnskap så langt 

 Oppsummering av utbetalinger så langt og gjennomgang av budsjettet. 

 

20/12: Salg av reklameplass på web-sida, årsmeldinga osv. 

 Øystein S jobber mot Felleskjøpet 

 Vurdere tillegg for reklame i årsmelding 

 Ola kontakter Oppland Sau og Geit for å høre litt om priser for reklame i årsmeldinga. 

 Martin kontakter sekretær i Sogn og Fjordane og er ansvarlig for å koordinere arbeidet. 

TINE, Os ID med flere er aktuell å spørre. 

  

 

21/12: Forespørsler fra Hedmark Bonde og Småbrukerlag 

• Stormøte 
o Aktuelt å sjå i sammenheng med dialogmøter 

• Gi bort boka «En nasjon av kjøtthuer» 
o Styret går for å bevilge 1.000 kr til felles satsing med å gi et eksemplar av boka til 

stortingsrepresentantene fra Hedmark 

 

22/12: FKT-prosjektet og dialogmøtene 

 Hege gir tilbakemelding til HBS og HB om at HSG vil samarbeide om et møte og kontakter 
Øyvind Løken i FKT-prosjektet. Løken har prøvd å få med seg FMMA på å arrangere dialogmøte, men 
det har ikke lyktes så langt. 

  

23/12: Medlemsskriv 

• Transportorganisering-gruppearbeid på årsmøtet 
• Styresammensetning 
• Oppfordring om å verve medlemmer 
• Oppfordre om å delta på aktiviteter i lokallaga 
• Fagdag i juni 
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• Årsmøtet 2013 

• Skottlandstur 2013 
• Oppfordre om at fylkesstyret får tilbakemeldinger angående rovdyrsituasjon 
• Stormøte/Dialogmøte 

Medlemsskrivet sendes ut i april 

 

24/12: Eventuelt 

Forespørsel fra Regionrådet for Fjellregionen 

Møte mandag 16/4 kl. 12 på Tynset 

HSG og fortrinnsvis leder er invitert til å delta med innlegg sammen med HB og HBS og beitelag 

• Si noe om HSG sitt forhold til FMMA 
• Forventninger foran beitesesongen 2012 

Fylkesmannen i Hedmark, Miljøavdelingen og Landbruksavdelingen: 

• Hvordan skape best mulig samhandling mellom Fylkesmannen/Staten, kommuner og beitenæringa 

gjennom beitesesongen. 

• Dokumentasjon, varsling, fellingstillatelser, raske og effektive uttak, forebyggende tiltak, 
erstatningsordninger, fellingslag.  


