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REFERAT ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2013 
 
 
Gudbrandsdal Hotell, Spitsbergseter, Ringebu lørdag 16. februar 2013 kl. 09.00-15.00 
 
 
Sakliste:         
 
1. Åpning 

Nestleder Øystein Sørby ønsket velkommen og redegjorde for at leder Hege Brendryen er 
sjukmeldt og ikke kan stille. Sørby overlot ordet til ordstyrer Erik Danielsen.  I leders fravær talte 
Ola D. Gløtvold fra styret til årsmøteforsamlingen. 

 
 
2. Opprop av utsendinger 

 
Stemmeberettigede: 
Representerer: Navn Representerer: Navn 
Styret   Odal   
Styret Øystein Sørby Os John Ryen Jr. 
Styret Martin Mostue   Magne Horten 
Styret Øystein Knutsen     
Styret Ola D. Gløtvold Rendalen Karstein Bergset 
Alvdal Jo Agnar Hansen Ringsaker Martin Opsal 
      Olav Bratberg 
      Gjermund Danielsberg 
Eidskog     Anders Opsal 
Elverum Britt Gran Romedal og Stange Grete Standerholen 
Engerdal     Arne Kristian Strømsrud 
Folldal  Roger Ulvund Sollia   
  Torgunn Brohaug Stor-Elvdal Ingvald Landet 
  Hilde S. Odden Tolga   
Grue Per Roar Stømner     
Kongsvinger    Trysil Knut Nordgård 
Kvikne Mona M. Arntzen Tynset Kjell Gunnar Tveråen 
  Marianne Rønning   Per Morten Brekken 
Løten og Vang Per H. Lindholt Øvre Solør   
  Ulf Skårholen Åmot   
    

 
27 stemmeberettiga 
 
 
Observatører 
Representerer: Navn Representerer: Navn 
Sekretær HSG Toril Hårdnes Norsk Sau og Geit Anne Grete Stabekk 
Møteleder Erik Danielsen Nortura Toril Hårdnes 
Valgkomite HSG Hilde S. Odden Hedmark Bondelag Karstein Bergset 
Fagråd Geit Marianne Rønning Rendalen Ole Jakob Akre 
Avlsutvalg Sau Magne Horten Rendalen Runar Myrvold 
Hedmark Gjeterhundlag Jo Agnar Hansen Løten/Vang Kristin Huse 
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3. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent 
 
 
4. Valg av 2 til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

Torgunn Brohaug og Ulf Skårholen valgt 
 
Valg av 2 personer til tellekorps 
Anne Grete Stabekk og Kristin Huse valgt 
 

 
5. Årsmelding for   2012 

Spørsmål fra Hilde Stokke Odden angående felles søknad om FKT-midler. Karstein Bergset 
bekrefta at denne ble avslått. 
Spørsmål fra Karstein Bergset om styrets forslag til valgnemnda i NSG. Sekretær redegjorde for 
at leder Hege Brendryen har hatt samarbeid med nabofylkene. Det er bekrefta at kandidatene Pål 
Kjorstad fra Oppland og Helge Aas er kandidatene det er støtta opp om som styrerepresentanter i 
NSG. 
Kjell Gunnar Tveråen tar opp problemet med lokallag som ikke har hatt årsmøter på 2-3 år og 
spør om det kan aktuelt at styret bidrar til å avvikle årsmøte. Sammenslåing av små lokallag 
nevnes som alternativ for noen lag. 
Karstein Bergset synes det er for mye fokus på rovdyr i årsmeldinga. Han savner innspill om 
hvordan produksjonen skal økes. Ingvald Landet foreslår at det i framtida hentes statistikk på 
investeringer i småfenæringa. 
Magne Horten kom med ei korrigering av avdelingsnr. 22 til 24 nederst på side 15. 
Årsmeldinga enstemmig godkjent med foreliggende korrigering. 
 

    
6. Regnskap 2012 

Karstein Bergset: Spørsmål om sekretærkostnader og støtte fra Nortura og mener det bør inn i 
regnskapet. Sekretærkostnader og støtte fra Nortura er tatt inn i budsjettet for kommende år og vil 
for neste regnskapsår komme med på både utgifts- og inntektssida. 
Regnskapet enstemmig godkjent. 

  
 

7. Saker til behandling 
 
a) Sak fra Fagråd Geit (Vedlegg 1) 
 Martin Mostue redegjorde for situasjonen med representasjon. Det er nødvendig med 
vedtektsendring i lagslovene for å gi stemmerett til geitrepresentanter utenom 
lokallagsrepresentantene. Det er derfor ikke aktuelt anna enn at geitprodusentene må gå veien via 
representant i fylkesstyret og lokallaga. 
Jo Agnar Hansen: Geitprodusentene vil alltid være i mindretall. Styret må ta til etterretning det 
som Fagråd Geit til enhver tid tilrår. 
Marianne Rønning: Foreslår at det bør være et styremøte i året som Fagråd Geit deltar på. 
Gløtvold: Det må værer kontakt mellom fylkesutstyret og utvalga og det må være minst et 
dialogmøte i løpet av året. 
 
b) Sak fra styret – Ulveforvaltningen må endres nå (Vedlegg 2) 
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8.   Valg 
 a. Leder for 1 år 
 Ole Jakob Akre er valgt med 17 stemmer mot 9 blanke og 1 underkjent 
  
 b. 2 styremedlemmer for 2 år 
 Styremedlem for 2 år: Kjell Eierholen valgt med 17 stemmer mot 9 blanke og 1 underkjent 
 Styremedlem for 1 år: Charlotte Ryen valgt med 24 stemmer mot 2 blanke og 1 underkjent  
 
 c. Nestleder for 1 år: Martin Mostue, valgt ved akklamasjon  
 
 d. 3 varamedlemmer for 1 år 
  1. Marit Mjøen Solem, Kvikne 
  2. Ole Anton Brænd, Sollia 
  3. Elin Baugslien, Alvdal 
  
 e. Revisorer ikke på valg i år 
 
 f. Medlem til valgkomiteen for 3 år: Øystein Knutsen, Løten/Vang 
 Personlig vara for 3 år: Øystein Sørby, Grue 
 
 g. Møteleder og vara for årsmøtet 2013 
 Jan Aarskog, Ringsaker med vara Kjell Gunnar Tveråen, Tynset 
 
 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 
Telefonmøter/Nettmøter: 700kr 
Kjøregodtgjørelse etter statens satser 

  
Valgkomiteen sitt forslag om at godtgjørelser til leder nå endres fra forhenværende år til 
inneværende år, ble enstemmig vedtatt.. Det brukes samme sats for 2012 der oppgjør ikke er 
foretatt enda. 
 
i. 3 representanter til Landsmøtet i NSG 
Styret gis fullmakt til å oppnevne utsendinger hvorav 1 skal være fra Fagråd Geit. 
 

     
9. Behandling av saker 

a. Diskusjonen under sak 7 tas til etterretning 
b. Resolusjonen er enstemmig vedtatt. 
 

 
10. Arbeidsoppgaver og budsjett 2013 

Den tre-årige arbeidsplanen som ble vedtatt på årsmøtet 2012 (vedlegg 3), rulleres og revideres av 
det nye styret før 15. april 2013 
Budsjettet enstemmig vedtatt med de endringer som er gjort av årsmøtet (vedlegg 4). 
 



Hedmark Sau og Geit   
 
 
   

 
11. Tid og sted for årsmøte 2014 

Styret får fullmakt til å bestemme tid og sted for neste årsmøte. Styret skal evaluere deltagelsen 
fra de ulike lokallag om årsmøtested har noe å si for årsmøtedeltagelsen. 
Knut Nordgård: De åra det er årsmøte kun for Hedmark, bør det være sentralt i fylket og ytes 
reiseutjevningsgodtgjørelse.  
Mona M. Arntzen synes samarbeidsprosjektet med Oppland er veldig bra. 

 
 
 

Torgunn Brovold /s/   Ulf Skårholen /s/ 
  

 
Erik Danielsen /s/    Toril Hårdnes /s/ 
Møteleder     Sekretær 
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Vedlegg 1: 
 
Sak fra Fagråd Geit til årsmøtet i Hedmark Sau og Geit: 
 
Geitnæringa representerer en svært liten del av Hedmark Sau og Geit. Det er helt naturlig da vi teller 
19 mjølkegeitprodusenter, samt noen ammegeitbesetninger. Vi er her, og vi er medlemmer, og betaler 
kontingent på lik linje med andre. 
All den tid det ikke er et geitmenneske i fylkesstyre, blir ikke geita særlig involvert i laget. Dette er en 
realitet, for vi er alle som regel flinkest på, og mest engasjert i det vi sjøl driver med.  
 
På årsmøtet har ingen av faglaga stemmerett,  
Det samme gjelder for avlsutvalg for sau og gjeterhund. Vi er representert på årsmøtet på lik linje med 
andre observatører som Nortura, bonde-og småbr.laget, bondelaget etc. 
  
Det spesielle for geitholdet, er at vi i realiteten som oftest ikke har  
stemmerett på årsmøtet, da det naturlig nok sjelden sitter geitfolk i lokallaga. 
 
NSG har direktevalgte geiterepresentanter i representantskapet, disse  
tre har stemmerett på representantskapsmøtene på lik linje med fylkes  
utsendingene, mener de også har stemmerett på landsmøtet.  
Dette er nettopp gjort for å sikre en viss geit andel inn i styrende organ.  
Det er også positivt for mangfoldet i laget, og vi kan ”risikere” å lære mer av hverandre. 
 
Spørsmål til styret - årsmøte, 
Er det aktuelt å tenke noe tilsvarende i Hedmark?  
 
  
Det har vært snakket om at faglaga i fylket skal være med på enkelte  
styremøter, i det minste ett for året. Foreløpig har det blitt med  
prat, og noen ord på arbeidsplanen. Fagråd Geit kjenner i alle fall ikke til noe annet. 
I arbeidsplanen for HSG 2012 - 2014, står bl.a. det skal jobbes for  
mer kommunikasjon mellom HSG styret og fagrådene, men lite har skjedd.  
Syns ikke det er opp til oss å invitere oss sjøl til HSG styremøte. 
  
Det er mye, (alt for mye) destruktiv rovdyrprat i HSG. Vi har stor respekt for alle som sliter med store 
tap, og blir ”skvist” ut av egne beiteområder. 
Det kan kanskje hjelpe å få inn andre tanker i tillegg. Det kan bli mer positiv fokus hvis HSG 
involverer faglagene i fylket mer. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
for Fagråd Geit Hedmark 
 
Marianne Rønning 
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Vedlegg 2: Sak fra styret  
 

 ULVEFORVALTNINGEN MÅ ENDRES NÅ! 
 

 
• Hedmark Sau og Geit er svært bekymret over at skader og tap av bufe forårsaket av 

ulv er fortsatt økende. 
 

• En stadig mer aggressiv ulvebestand, sammen med en nærmest ukontrollert og 
eksplosiv økning i jervebestanden og et fortsatt sterkt vern av bjørn (spesielt binner) 
gir meget dårlige framtidsutsikter for beitenæringa og levende bygder. 

 
• Ulveforvaltningen skal behandles og avklares i løpet av 2013, og vi må få en klar 

endring i forhold til dagens situasjon. 
 

• Skal det være ulv i Norge må den forvaltes i avgrensede reservat (hegn). Mange 
skyver Bern- Konvensjonen foran seg i rovdyrdebatten og hevder vi er forpliktet til å 
ha ulven i vår utmark. Dette er i beste fall en halv sannhet. Bern-Konvensjonen er også 
opptatt av det biologiske mangfoldet totalt sett. Så dersom forvaltningen/ 
tilstedeværelsen av en spesiell art går utover dette mangfoldet, kan en slik skadegjører 
tas ut/ eventuelt forvaltes på en annen måte. 
 
 

• Vi vet i dag at mange arter i vår flora er utrydningstruet på grunn av manglende beite 
aktivitet. Disse rødlisteartene har også betydning for annet biologisk mangfold som er 
truet. Skal vi ha ulv i Norge kan den derfor forvaltes i reservat, i det som kalles ex-
situ-forvaltningen. 

 
• Hedmark Sau og Geit mener alle gode krefter nå må samle seg og kreve at Norge 

velger en slik forvaltningsform dersom det fortsatt er et mål å ha et vist antall 
ynglende ulv i landet. 
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Vedlegg 3: 
 
Arbeidsplan for HSG 2012-2014 vedtatt på årsmøtet i 2012 
 

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 

Studieringer 
Lammeringer 
Fag dager 
Klippekurs 
Samvirkeloven osv. 
Organiseringsmodeller Delta 
på NM gjeterhund 
Besøk fra styre 

Styre Løpende 

Økonomi i sau - 
og geiteholdet 

Bedre økonomien i sau - og 
geiteholdet i Hedmark 
Rekruttering 

 Gi høringsuttalelser til 
Jordbruksforhandlingene. 
Delta i de fora som dette blir 
diskutert 

Styre Løpende 

Fagforum Fagråd geit 
Værring 30 
Hedmark gjeterhund lag 
Rovviltutvalg vurderes 

 Økt samarbeid og kunnskaps 
utveksling 

Styre/ fagråd 
mf. 

Løpende 

Styre Aktivt styre med sekretær 
Økonomi 
Intern kommunikasjon i 
NSG/HSG/Lokallagene 

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

Definere styremedlemmenes 
og sekretærs roller 
Instruks til sekretær Sponsor 
inntekter 

Styre Årlig, første 
møte etter 
årsmøte 

Rekruttering Flere som starter med sau – 
og geitehold 

 Besøk i barnehage, 
barneskole og ungdomskole 

Styre/lokallag Løpende 

Bondens 
samarbeids-
partnere 

 Veterinær dekning i hele 
fylket  

Gi høringsuttalelse på saken Styre Våren 2012 

Rovvilt politikk Redusere rovviltbelastningen 
i Hedmark 
Landbruksutvikling innenfor 
gul sone 
Øke bevillingene til FKT 

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

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

Styre Løpende 

Media arbeid Synlighet i debatten  1 nasjonal sak i året 
1 sak på fylkesnivå i mnd. 
Min. 1 sak på hjemmesiden i 
uken 

 Styre/lokallag Løpende 
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Vedlegg 4: Budsjett  2013: 
 

Forslag Vedtatt 

Inntekter: 
Regnskap 
2012 Budsjett 2013 Budsjett 2013 

Refusjon medlemskontigent 148 730 150 000 150 000 

Sekretærstøtte 50 000 50 000 

Kurstøtte BSF 

Renteinntekter 18 911 19 000 19 000 

Sum inntekter 167 641 219 000 219 000 

Utgifter: 
Sekretærutgifter 50 000 50 000 

Godtgj. styremedlemmer 20 000 20 000 40 000 

Møtegodtgjørelse 24 274 25 000 25 000 

Kontorgodtgjørelse 18 000 

Revisorhonorar 2 800 3 000 3 000 

Arbeidsgiveravgift 3 012 3 000 3 000 

Regnskapshonorar 2 002 3 000 3 000 

Bilgodtgjørelse 12 152 15 000 15 000 

Reisekostnad 628 1 000 1 000 

Kontorutgifter 630 1 000 1 000 

Annonser 

Gaver 2 250 2 500 2 500 

Støtte/tilskudd 7 000 45 000 30 000 

Garanti Høysterett 13 688 

Møteutgifter 18 291 20 000 20 000 

Bankgebyr 1 360 1 500 1 500 

Div kostnader 362 5 000 5 000 

Sum utgifter 108 449 195 000 218 000 

Årsresultat 59 192 24 000 1 000 

 
 


