
Årsmøte i Oppland Sau og Geit 16.02.2013. 
 
Møtested: Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter, Ringebu 
Møtestart lørdag 16. februar 2013 kl. 09.00.   
 
Sakliste: 

1. Åpning. 
 
Ordfører Erik Odlo deltok fredag kveld og ønsket velkommen til årsmøte og seminarhelg på 
Spidsbergseter i Ringebu. 
Pål Kjorstad ønsket velkommen til årsmøte og holdt leders tale. Leders tale er vedlagt 
referatet. Pål ga etter talen ordet til Håkon Gjelstad som 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,  Anne Terningen 
Sekretær/Kasserer: Ken Lunn 
Lesja 3: Endre Amundgård 
Dovre 2: Lill Ingun Killi, Hans Magne Killi 
Skjåk 2: Else Mona Bjørnstad, Sissel Skogheim 
Lom 2: Torkjell Solbakken 
Vågå 4: Synnøve Høijord, Sverre Blankenborg, Erland Berge, Per Sveahaugen 
Heidal 1: ingen utsending 
Sel 1: ingen utsending 
Nord Fron 3: Anne Kari Veikleenget, Guro Søberg 
Sør Fron 3: Lars Ole Auglestad, Per Nyhus, Hans Rønshaugen 
Ringebu 2: Kjell Erik Brandstadmoen, Tor-Håkon Berget 
Fåvang 3: Knut Evensen, Johnny Høyesveen, Geir Amrud 
Øyer/Tretten 2: Odd Fossum, Geir Halvor Vedum 
Gausdal 4: Berit Leine Kaltoft, Helge Nordlien, Leif Arne Kvisberg, Anders Melbø  
Fåberg 3: Hans Bernhard Jahren, Rune Jacobsen 
Biri 2: Anders Lotterud, Håkon Rogne 
Snertingdal 1: Arne Hellerud 
Vardal 1: Tormod Gunderstuen 
Østre Toten 1: Ole M. Fjørkenstad 
Toten III 2: Ole Bjørn Thorsteinshaugen, Per Høyem 
Kolbu 2: Anita Schjøll, Peder Leirdal 
Vestre Toten 2: Johannes Hubred, Bjørn Even Stenberg 
Hadeland 3: Karl Ole Egge, Svein Rasmussen, Vigdis Christiansen 
Søndre Land 2: Ivar Vesterås, Hanne Vesterås 
Nordre Land 2: Hans Erling Ringvold, Rune Nilsen 
Etnedal 1: Jon Olav Espeliødegård 



Sør Aurdal 1: ingen utsending 
Nord Aurdal 2: ingen utstending 
Vestre Slidre 1: ingen utsending 
Øystre Slidre 3: Arnfinn Beito, Eirik Kolbjørnshus 
Øye 1: Kjell Gudmund Svien 
Austvang 1: Andris Kongslien 
Vang 1: Frank Tommy Jacobsen 
Valgnemndas Leder: Anders Svare 
Gjester: 
Æresmedlemmer: Hans Hjelstuen, Gudmund Skotte, Sigurd Krekke  
Oppland Bonde- og Småbrukarlag: Terje Holen 
Oppland Bondelag: Bjørn Magnus Tordhol 
Fylkesmannen i Oppland: Sidsel Røhnebæk 
Norsk Sau og Geit: Anne Grete Stabekk 
Nortura: Erling Skurdal og Terje Bakken 
Premie for beste vær av NKS: Elin Fossum 
Premie for beste spelvær: Signe og Pål Kjorstad 
Premie for beste gjeterhund: Torkjell Solbakken 
 

Det møtte 52 stemmeberettigede representanter fra 27 lokallag. 5 lokallag var ikke 
representert i årsmøte. Inkludert 5 stemmeberettigde styremedlemmer møtte 57 
stemmeberettigede delegater. 
 
 
Uttalelse fra årsmøte.  
I brev til rovviltnemnda har Fåberg Sau og Geit etterlyst tiltak rovviltnemnda har sett i verk 
eller kjem til å setje i gang for ekstra uttak av gaupe i lisensperioden. 
 
Årsmøte ba Anna Ulmo og Kjell Erik Brandstadmoen skrive et forslag til uttale fra årsmøtet. 
Følgende forslag ble framlagt og enstemmig vedtatt som uttale til Rovviltnemnda: 
Årsmøtet i Oppland Sau og Geit stiller seg bak denne oppmodninga/utfordringa til 
rovviltnemnda med same grunngjeving som Fåberg Sau og Geit.  
 

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

 
Vedtak: 
Anne Kari Veikeleenget og Bjørn Even Stenberg ble enstemmig valgt til å underskrive 
protokollen sammen med møteleder og sekretær. 

 
 

5. Årsmelding for 2012 
 
Ken Lunn gikk gjennom styrets årsberetning. 
Sidsel Røhnebæk gikk gjennom småfeholdet i fylket. 
Pål Kjorstad gikk gjennom rovviltdelen, medlemsutviklingen og andre hovedpunkter fra 
meldinga. 



 
Kommentar/spørsmål:  
Hans Bernhard Jahren – Honnør til leder og mannskapet for det arbeidet som blir gjort og for 
å fronte næringa i det offentlige rom. 
 
Vedtak: 
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 
 

6. Revidert regnskap for 2012 
 
Ken Lunn gikk gjennom regnskapene for 2012 og leste opp revisjonsrapporten. 
 
Vedtak: 
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
 

 
7. Saker som styret og lokallaga vil ha behandla 

 
Årsmøtesak: 8 a. Ekstrakontingent rovvilt 2013. 
Forslag til vedtak:  
Ekstrakontingent rovvilt for 2013 fastsettes til kr 25 per medlem i lokallaga. 
Fylkeslaget sender krav til lokallaga på kontingent basert på medlemstalet i 2012. 

 
Alf Ouren presenterte styrets forslag. 
 
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. For å få refusjonen utbetalt forutsettes at lokallaget 
innen 15. mars 2013 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. 
 

Alf Ouren gikk gjennom styrets forslag 
 
Vedtak: 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Årsmøtesak: 8 c. Sak fra Øystre Slidre – felling av fredet rovvilt i beiteprioriterte 
områder. 

 
Arnfinn Beito gikk gjennom saken og fremmet forslag til saken. 
  



Hvorfor må bøndene ta deler av forvaltningsansvaret? Er det fremtidsretta at bonden blir 
tvunget ut på jakt om vinteren i stedet for å være bonde eller drive lønnet arbeid? 
Får vi noen til å ta over drifta hvis man må jakte rovdyr om vinteren og lete etter kadaver om 
sommeren? Er det ikke mest naturlig at ansvaret legges tilbake til DN og de fjerner rovdyra? 
Vi kutter ut jakt, kommunale jaktlag og ekstraordinært tilsyn. 
   
Øystre Slidre fremmer dette forslaget til vedtak: 
Restkvote av jerv tas ut av DN. Uttaket bør starte 1. februar. 
I beiteprioriterte områder, hvor store skader er påvist, må det foretas uttak av DN, uavhengig 
av restkvote og bestandsmål. 
 
Pål Kjorstad gikk gjennom styrets behandling av saken med forslag til oppfølging av saken. 
 
Kommentar: 
Håkon Rogne. Spør om problemet er større på andre rovviltarter enn på gaupa. Bør det 
skilles på art? 
Håkon Gjelstad. Muligens store variasjoner innen fylket ift jaktlag og utfordringer med 
effektiv jakt. 
Hans Erling Ringvold.  Viktig at Fylkeslaget bistår lokallag som kommer i utfordrende 
situasjoner og i arbeidet for å sikre at bestanden holdes på akseptabelt nivå. 
Pål Kjorstad. Viser til forslaget til Øystre Slidre og at elementer i forslaget ikke er i samsvar 
med rovviltforliket, og dermed utfordrende å få gjennomført.  
Bjørn Magnus Tordhol. Ekstraordinært uttak på jerv. Prøve å få til ordning med DN med 
premiering av felling for å stimulere til jakt. 
Anders Svare. Bekymret over om bare beiteprioriterte områder er nevnt, og ikke øvrige 
områder.  
Kjell Gudmund Svien. Forslaget – begrepet “store” bør strykes. Innføre “skuddpremie” for å 
øke interessen for jakt. Det er feil at næringa og frivillige skal gjøre Statens jobb.  
Pål Kjorstad. Skuddpremie har vært vurdert, men har vært vurdert å ha flere sider.  
Odd Fossum. Tror ikke at løsningen er etablering av skuddpremie. F.eks. vi kan ikke bruke 
skuter eller helikopter som hjelpemiddel. DN må gjøre jobben, 
Erik Kolbjørnshus. Uttak er ikke en jobb for næringa sjøl. Det er brukt 6,8 mill bare i  
helikopterutgifter. DN har ressurser og kompetanse. Det er krevende å ta ut jerv og det 
skiller seg fra gaupe. 
Arnfinn Beito. Fikk løyve for å kjøre skuter. Har kjørt kartfesta rute 2,5-3 mil. Informert 
jegerne. Store utgifter og masse jobb. DN hadde kjennskap til område og klarte på en 
effektiv måte å ta ut skadevolderen. Etablert en god kontakt mot forvaltningen. Men, DN 
skal gjøre jobben. Tror ikke vi får resultat av å innføre skuddpremie.  
Hans Bernhard Jahren. Synes styrets forslag til vedtak er litt for tafatt og foreslår en 
redaksjonskomite som skriver et forslag som årsmøte kan stille seg samlet bak. 
Arnfinn Beito . Synes det er positivt om forslaget styrkes.  
 
Vedtak: 
Øystre Slidre forslag ble vedtatt med den endring av “store” ble tatt ut: 
Restkvote av jerv tas ut av DN. Uttaket bør starte 1. februar. I beiteprioriterte områder, 
hvor skader er påvist, må det foretas uttak av DN, uavhengig av restkvote og bestandsmål. 
 



8. Valg  
 

a. Leder for 1 år 
Valgnemndas forslag: Pål Kjorstad  
Resultat: Pål Kjorstad ble valgt med 53 stemmer, ingen forkastet eller blanke.  
 

b. 2 styremedlemmer for 2 år 
Valgnemndas forslag: Anna Kari Veikleenget (ring 41 sin representant) 
Resultat: Anne Kari Veikleenget ble valgt med 49 stemmer, 4 blanke. 
 
Valgnemndas forslag: Alf Ouren 
Resultat: Alf Ouren ble valgt med 52 stemmer, ingen forkastet eller blanke. 
 

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)  
Berit Leine Kaltfoft (2. vara) 
Anne Ingeborg Terningen (3. vara) 
Resultat: Varamedlemmene ble enstemmig valgt. 
 

e. Utsendinger til Landsmøte 2013 
Utsendinger: 
Pål Kjorstad 
Håkon Gjelstad 
Alf Ouren 
Anna Ulmo 
Anne Kari Veikleenget 
 
Varautsendinger i rekkefølge: 

1. Kjell Ivar Bergehagen 
2. Hans Petter Vaberg 
3. Peder Leirdal 
4. Jann Erik Dalum 
5. Berit Leine Kaltfoft 
6. Anne Ingeborg Terningen 

 
f. Revisor for 1 år 

Valgnemndas forslag på Toten Regnskapskontor som revisor ble enstemmig valgt. 
  

g. Valgnemnd iht gjeldende instruks 
Forslag på medlem i valgnemnda: Tormod Gunderstuen, Vardal m vara/Karl Ole Egge, 
Hadeland. 
Resultat: Enstemmig valgt. 



 
Valgnemndas forslag på leder i valgnemnda: Lars Olav Leirdal, Kolbu m/vara Ola Masseng 
Sylte, Nord Fron. 
Resultat: Enstemmig valgt. 
 

h. Møteleder for årsmøtet i 2014 
Valgnemndas forslag: Håkon Gjelstad m/ vara Anna Ulmo 
Resultat: Enstemmig valgt. 
 
 

i. Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte, til leder og til rovviltansvarlig i 2013 
Valgnemndas forslag til møtegodtgjørelse/godtgjørelse for oppdrag for styret er kr 160 per 
time fra avreise til hjemkomst. Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser. 
Resultat: Enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas forslag på ledergodtgjørelse for 2013 kr: 25.000 + godtgjørelse for møter og 
eventuelle prosjekter. 
Resultat: Enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas forslag på godtgjørelse for rovviltarbeid i 2013 kr 7.500 i fast godtgjørelse og kr 
160 per time for utført arbeid. Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens satser.   
Resultat: Enstemmig vedtatt. 

 
9. Radiobjøllelaget 

 
Pål Kjorstad gikk gjennom årsmelding for Radiobjøllelaget, Ken gikk gjennom regnskapet. 

 
Årsmøte gjorde følgende vedtak:  
a) Oppgava med tildeling av utstyr delegeres til driftsleder i Oppland Radiobjøllag og en 
representant fra FMLA. 
b) Vedrørende utleie av utstyr, bruk av utstyr og rapportering vedtok årsmøte at alle som 
leier elektronisk overvakingsutstyr av Oppland Radiobjøllelag må betala leie på forskudd og 
skrive under leiekontrakt ved utdeling av utstyr eller før beitesesongstart. 
c) Leiepriser ble vedtatt i samsvar med det framlagte budsjettet for Oppland Radiobjøllelag 
for 2013. 
d) Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. 

 
10. Arbeidsoppgaver og budsjett 2013 

 
Håkon Gjelstad gikk gjennom forslaget til arbeidsplan for styret. 
Ken Lunn gikk gjennom forslag til budsjett. 
 
Styret ba årsmøte om tilbakemelding på om det er andre tiltak og eventuelt prioritering av 
de foreslåtte aktiviteter? 
 
 
 



Styret forslag til prioriterte arbeidsoppgaver 2013: 

 Innspill til jordbruksforhandlingene 

 Geitedagene 2013 er lagt til Fefor, Vinstra i august – OSG er medarrangør. 

 Delta på styremøter, årsmøter eller medlemsmøter i lokallag som forespør. 

 Bidra til god kontakt/samarbeid med NSG, Nortura, TINE, Fylkesmannen, 
nabofylkeslag, Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, SNO  

 Bidra i arbeidet for økt oppslutning om sauekontrollen 

 Medlemsverving – mål >1200 medlemmer også i 2013 

 Oppdatering av heimesida og annet informasjonsarbeid mot medlemmene 

 Søke FKT-midler og andre midler til drift av Radiobjøllelaget  

 Søke BSF-midler og andre midler til relevante arrangement og prosjekter 

 Videreføre engasjementet og kontaktnettverket i rovviltarbeidet  

 Planlegge kontaktmøter/lokallagsledermøter og seminar/årsmøte i februar 2014 

 Arbeide med utfordringer knyttet til gjerding/gjerdeplikt, spesielt mot utmark 

 Arbeide for tettere kontakt/samarbeid med Oppland Gjeterhundlag. 

 Arbeide med rekruttering til næringa – tiltak for unge småfebønder 

 Påvirke utfordringer med klassifisering av værlam som vær –datoer etc.? 
 
Kommentar/innspill: 
Hans Bernhard Jahren: Vi er avhengig av rammebetingelsene. Viktig at vi arbeider med å  
påvirke våre rammer på flere nivå enn mot faglaga. Et nytt hovedpunkt foreslås inn i 
arbeidsplanen: Prioritere samfunnskontakt og rovviltarbeid.  
 
Lars Ole Auglestad: Værlamklassifisering og arbeid med å påvirke denne endringen som har 
skjedd ved årsskifte 2012/2013 bør inn i arbeidsplanen.  
Lill Ingunn Killi: Påpekte at det ikke hadde vært varsling om dette ved innmelding av værlam 
til slakt nå i januar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Styrets forslag til budsjett for 2013 som legges fram for årsmøte. 

Fylkeslaget  Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 

Inntekter:    

Kontingenter 280.500 288.250 250.000 
Roviltkontingent 30.000 29.800 29.800 

Sponsor/annonser/kurs 54.500 54.500 55.000 

Renteinntekter 20.000 15.683 30.000 

Prosjekt, annet  30.000 26.600 50.000 
Sum inntekter 415.000 414.533 414.800 

    

Utgifter:    

Fagdag, rundskriv, mm 25.000 26.708 15.000 
Sekretærtjenester 28.000 28.000 31.000 

Ledergodtgjørelse 20.000 20.000 20.000 

Tillitsvalgtgodtgjørelse 88.000 88.525 80.000 

Rovviltarbeid 30.000 21.300 33.000 

Regnskap/annet 10.000 9.000 9.600 

Arbeidsgiveravgift 20.000 19.573 21.000 

Kontorleie inkl tlf/data 9.000 9.000 12.000 

Revisjon/regnskap 4.000 3.300 3.000 

Rekvisita 4.000 3.358 3.000 

Årsmelding/annonser 20.000 16.208 20.000 

Årsmøte inkl. støtte 
utsend. 

70.000 71.240 60.000 

Styre-/medlemsmøter. 30.000 14.380 40.000 

Porto 10.000 10.553 12.000 
Reisekostnader 40.000 36.021 45.000 

Premier/gaver 5.000 20.199 5.000 

Andre kostnader 1.000 426 2.000 

Sum utgifter 410.000 397.691 411.600 
    

Resultat 2.000 17.042 3.200 

 *) Inntekter og utgifter til Skottlandsturen er ikke inkludert i disse budsjett og regnskapene 
 
Årsmøte godkjente styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for 2013, med de foreslåtte 
justeringer av arbeidsplanen. 
 

11. Tid og sted for årsmøte 2014 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtehelga i 2014 ble fastsatt til 7.-9. mars 2014. Sted for arrangementet blir i Valdres. 
Styret ble gitt fullmakt til å innhente tilbud og fastsette sted. 

 
 
 



12. Avslutning 
 
Etter at årsmøtesakene var ferdig behandlet overlot møteleder Håkon Gjelstad ordet til 
gjenvalgt leder.  
 
Leder Pål Kjorstad takket styret for samarbeidet. Leder takket Tobias Stubrud for innsatsen 
som styremedlem i Fylkeslaget i 2 år.  Leder i Øyer Sau og Geir Olav Vedum ble overrakt gave 
som han fikk i oppdrag å ta med til Tobias Stubrud som ikke var tilstede i årsmøtet. 
 
Pål Kjorstad avsluttet årsmøte med å takke for tilliten som gjenvalgt leder. Videre takket han 
for engasjement, deltagelse og ønsket vel møtt til Rondesalen med utdeling av premier og 
utmerkelser og påfølgende årsmøtefest. 

 
Årsmøte ble avsluttet 14.00 

 
13. Fagforedrag – felles for årsmøtene i Hedmark og Oppland 

 
Sau- og lammekjøttkjøttproduksjon framover v/Erling Skurdal, Nortura 
Samvirke, hvordan rekruttere småfeprodusenter v/Terje Holen, Oppland Bonde- og 
småbrukarlag. 
 

14. Utdeling av premier og utmerkelser og årsmøtefest 
 
Årsmøtehelga ble holdt sammen med Hedmark Sau og Geit. I Rondesalen ble det for begge 
fylkene foretatt markering med utdeling av premier og utmerkelser. Amund Grytting og 
Rasmus Kjorstad underholdt med spilling under markeringen. Bjørn Magnus Tordhol hilste 
fra Oppland Bondelag og Terje Holen hilste fra Oppland Bonde- og småbrukarlag under 
samme tilstelning. Begge takket for et godt og nyttig samarbeid, samt god kontakt med 
Leder spesielt knyttet til rovviltarbeidet.  
 
Premier og utmerkelser ble tildelt: 
Premie for beste vær av NKS ble tildelt: Elin Fossum, Øyer 
Premie for beste spelvær ble tildelt: Signe og Pål Kjorstad, Sør-Fron 
Premie for beste bukk ble tildelt: Jørgen Holden, Røn 
Premie for beste gjeterhund: Torkjell Solbakken, Lom 
Fylkeslagets diplom ble tildelt: Arnfinn Beito, Øystre Slidre og Sverre Blankenborg, Vågå 
Premie for beste verver av nye medlemmer fra NSG ble tildelt: Anders Svare, Vågå 
 
 
 
Anne Kari Veikleenget   Bjørn Even Stenberg 
 
 
 
Håkon Gjelstad    Ken Lunn 
Møteleder     Sekretær 
 


