Oppland Sau og Geit
Til
Lokallag i Oppland Sau og Geit

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - desember 2012
Invitasjon til ledermøter januar 2013.
I år inviterer styret i OSG til møte med lokallalgsledere istedenfor de tidligere regionmøtene.
Vi håper at lokallagsleder kan delta på møtene, alternativt sende nestleder eller annet
styremedlem om de ikke selv kan møte. Viktig at alle lokallag er representert.
Møtedatoer/steder er:
Onsdag 9. januar 2013 kl 19.00 – Nordsinni menighetshus, Dokka
Torsdag 10. januar 2013 kl 19.00 – Vertshuset Sinclair, Kvam
Sakliste:
1. Åpning, navneopprop og velkommen v/Pål Kjorstad.
3. Lokallaga forteller kort om lagsvirksomheten sin i 2012 og tar opp aktuelle saker.
4. Innspill til jordbruksforhandlingene 2013.
5. Orientering fra valgnemnda.
5. Saker fra fylkeslaget – spørsmål/diskusjon.

Innkalling til årsmøte på Spidsbergseter 2013.
Det innkalles til årsmøte i Oppland Sau og Geit på Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell,
lørdag 16.02 2013 kl 09.00.
Årsmøte i OSG vedtok på årsmøte 19.02.2012 at lokallaga kan møte med 1 representant per
påbegynt 25. medlemmer på fylkeslagets årsmøte. Dvs: 1 representant (1-25 medlemmer), 2
representanter (26-50 medlemmer), osv.
Minner om at lokallag som vil sikre årsmøteutsendinger plass på seminaret eller for
overnatting i årsmøtehelga må huske å melde på så snart som mulig og seinest 10. januar
2013. Årsmøtehelga arrangeres denne gang sammen med Hedmark og for seminaret blir det
først til mølla, slik at listene inndras ved fulltegning. For mer info om arrangementet se på
OSG sine hjemmeside, forøvrig vises til rundskriv sendt alle medlemmer først i desember.
Påmelding til sekretær i Hedmark Sau og Geit, Toril Hårdnes, tlf/sms: 41631205:
toril.hardnes@nortura.no. Ved påmelding vennligst oppgi: Navn på de som meldes på,
adresse, e-postadresse, mobiltlf og opplysninger om lokallag/ring en er utsending fra. Er navn
på utsending ikke kjent, må lokallaget reservere plass i lokallagets navn.

Kandidater til utmerkelser og fylkeslagets diplom.
Styret ber om at forslag fra laga på kandidater til utmerkelser og fylkeslagets diplom sendes
styrets leder Pål Kjorstad, 2647 Sør Fron innen 10. januar 2013. Helst på e-post til
pkjorstad@ventelo.net

Postadresse:
Oppland Sau og Geit
v/ Ken Lunn
2846 BØVERBRU

Telefon: 95234775

E-post: ken.lunn@tine.no

Bankgiro:
2095.19.84249

Saker som lokalaga ønsker å fremme for årsmøtet. Frist - 15.01.13
Saker som lokallag ønsker å fremme for årsmøtet må være styret i hende senest 1-en måned
før årsmøtet. Styret ber derfor om at aktuelle saker sendes styrets leder innen 15. januar 2013,
slik at styret kan forberede saklista i sitt styremøte 16.01.2013.

Forslag på kandidater til valgene i årsmøtet.
Valgnemnda deltar med representant i regionmøtene. Laga kan fremme forslag på kandidater i
ledermøtene eller sende det til valgnemndas leder som er Anders Svare, 2680 Vågå – tlf:
95054251 innen 10.01.12. Gjerne på e-post: anders.svare@hotmail.com
Følgende er på valg:
Leder:
Styremedlemmer:

Pål Kjorstad, Sør Fron
Alf Ouren, Biri
Tobias Stubrud, Øyer (værringens repr.)
Nestleder til styret:
Håkon Gjelstad, Øystre Slidre
Varamedlemmer til styret: 1. Jann-Erik Dalum, Lesja
2. Astrid Venås Sønstegård, Gausdal
3. Anne Ingeborg Terningen, Dokka
Valg av revisor:
Toten regnskapskontor, Eina
Møteleder for årsmøte i 2012 Håkon Gjelstad m/vara Anna Ulmo
Valgnemda – 1 medlem:
Anita Schjøll m/vara Arne Hellerud
Valgkomiteen har også i oppgave å fremme forslag på godtgjørelser til tillitsvalgte.

Fylkesstyret oppfordrer lokallaga å arbeide med/ gi innspill på følgende:



Jorbruksforhandlingene 2013
Fremme saker til årsmøte i Fylkeslaget 2013

Det er fint om lokallaga forbereder innspill på disse sakene og legger det fram på ledermøtene
i januar eller sender innspill så raskt som mulig og seinest 15.01.2013 til fylkeslagets leder på
e-post: pkjorstad@ventelo.net eller per post til: Pål Kjorstad, 2647 Sør-Fron.
Lokallag som ønsker deltagelse fra fylkesstyremedlemmer på lokallagsmøter/årsmøter bes om
å kontakte leder eller et styremedlem i god tid før møtet.

Styret i Oppland Sau og Geit ønsker dere alle et riktig godt nytt år!

