Oppland Sau og Geit

Årsmøte i Oppland Sau og Geit 08.03.2014
Møtested: Radisson Blu Resort, Beitostølen
Møtestart lørdag 8. mars 2014 kl. 09.00.
Sakliste:
1. Åpning.
Håkon Gjelstad ønsket velkommen til årsmøte- og seminarhelg fredag kveld. Bjørnar Skaret
åpnet selve årsmøtet lørdag med en frisk toraderleik og tok en mere stemningsfull leik
senere i møtet. Arnfinn Beito ønsket velkommen til årsmøte og informerte om landbruks- og
beitenæringa i Øystre Slidre. Håkon Gjelstad holdt deretter leders tale:
«Kjære småfefolk, utsendinger, æresmedlemmer og gjester!
Velkommen til årsmøte og seminar!
Programmet er litt annerledes i år. På grunn av lammekongressen bestemte vi oss for å
prøve og kjøre åpent årsmøte og seminar uten parallelle program.
Unntaket er skinnfellkurset hvor Signe trofast stiller opp og fører tradisjonene videre.
Takk!
Dette har vært et år med store forandringer i Oppland Sau og Geit. På våren fikk vi full
klaff på landsmøtet i NSG og Pål ble valgt inn i styret. Dette gjør det lettere å få
gjennomslag sentralt. Pål trakk seg som leder av OSG i sommer. Her har han lagt ned en
stor arbeidsinnsats gjennom mange år. Det er ikke lett å følge opp. Ved nyttår sluttet også
Ken som OSG´s trofaste sekretær gjennom 10 år. Ken har holdt orden på oss (styret) og alt
annet som skal til for å få en velfungerende organisasjon. Det har aldri vært tvil om at alt
ble gjort på beste måte og til rett tid. Styret valgte å beholde ordningen med ansatt
sekretær. I flere tiår har dette sørget for et stabilt og robust fylkeslag. Pål Kjorstad tok over
sekretærjobben fra nyttår. Takket være god innsats fra begge har overgangen gått
nærmest smertefritt. Som dere ser og erfarer er denne viktige oppgaven fortsatt i gode
hender. Som sekretær har han også fått ansvar for hjemmesida og driftsleder av
radiobjellelaget.
Det er flere i styret som trekker seg etter å har vært med i mange år. Takk for innsatsen!
Det har vært en fin tid og vi har stort sett vært helt enige. Det er godt å se at så gode
kandidater stiller til valg. Ønsker dere lykke til!
OSG er et aktivt fylkeslag. Vi er avhengige av aktive medlemmer. Bruk oss. Send inn forslag,
stoff til hjemmesida bilder - og ring gjerne.
I Oppland Sau og Geit bruker vi dessverre alt for mye tid på rovdyr. Bønder blir tvunget til
å bruke alt for mye tid på rovdyr. Selv en geitebonde som meg, med små tap, blir engasjert
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når rovdyr nevnes. Det er bra at vi blir engasjert og vi må bry oss når den enkelte
dyreholder rammes. Samhold gjør oss sterkere. Vi må kjempe for vår rett i utmarka. Det
skaper i alle fall et håp. Rovdyra må fjernes fra beiteprioriterte områder, men dette blir
neppe noen revolusjon for saueholdet, for nye skadedyr vil vandre inn. Det blir som når
kjerringa setter maten på den andre sida av bordet. Jeg følger etter!
Noen hevder at det meste av sauen i landet dør av andre ting enn rovdyr. Dette stemmer
ikke i Oppland. Rovdyr er den største tapsårsaken i fylket. Mange som ikke har
rovdyrangrep har ikke tapt et eneste dyr. I sommer var det store rovdyrtap og feite
overskrifter i avisene. Politikerne sto i kø for å støtte oss og vi ble nærmest lovet gull og
grønne skoger bare det ble regjeringsskifte. Nå er hverdagen her og både gullet og
politikerne uteblir. Vi har gjort en stor innsats for å få noen hit i dag, men INGEN vil stille.
Dette er uten tvil et dårlig tegn. Man behøver ikke å være en bonde for å forstå hvorfor de
ikke ønsker å stille opp. De forstår det til og med selv.
Til tross for motgang på fire bein (og noen på to) er det gledelig at medlemstallet i OSG har
holdt seg stabilt i mange år. Dette gir god inspirasjon til å drive på. Jordbruksoppgjøret ble
ett av de bedre med en god økning for de fleste. Og så etter en blå vind feide de rødgrønne
ut av regjeringskontorene, har også den politiske situasjonen forandret seg drastisk for
gårdbrukeren. Det har heldigvis fått små følger for bruksstruktur og økonomi foreløpig.
Men vi ligger dessverre ikke i en veldig gunstig posisjon hvis kanaliseringspolitikken skulle
opphøre. Tett samarbeid og solidaritet mellom organisasjoner, lag, landsdeler og ulike
produksjoner er helt nødvendig. Vi må stå sammen! Klarer de å splitte oss kan de gjøre de
de ønsker.
Det har dessverre lett for å bli lite fokus på geita. Det er langt mellom besetningene, ulik
type produksjon, og vi utgjør et lite mindretall i all organisering. Ammegeit er i vekst, men
det er mange små flokker og noe manglende organisering. Antall bruk med mjølkegeit går
ned, men størrelsen går raskt opp. Avl, stell og foring påvirker mjølka, og alt må
optimaliseres for å produsere den mjølka Tine ønsker. Kravene endres hvert år og
geitebøndene er gode til å følge opp. Produktene er gode og får mye skryt. Det er dessverre
problemer med å få de ut og salget svikter. Her må Tine ta tak så ikke kvotene kuttes ennå
mer. Det er viktig å beholde en optimisme i næringa. Det snakkes mye og gjøres en del på
geitesida i NSG. Det er et stadig tema på representantskapsmøter, landsmøter, geiteforum
og innenfor avl. Saneringa er nærmest fullført for geitemelk besetningene i Oppland. De
siste fullfører i 2014. Hvor stor denne jobben har vært og hvor mye innsats det ligger bak
er det få som forstår. Vi har grunn til å være stolte! Avlsfremgangen på geit har vært
betydelig de siste åra. For å ta del i dette og spre fremgangen er det viktig at alle
inseminerer eller bruker kåra bukk.
Det er utfordrende å drive landbruk i et høykostnads land. Paradokset er at vi blir så rike
at vi ikke har råd til matproduksjon. Dette får de fattige landa ta seg av. Befolkningen der
har jo ikke råd til maten allikevel. Så kan vi alle være «onkel Skrue» og bade i
oljemilliardene. Vi har ikke engang råd til beredskapslager, for som vi alle vet er det ikke
lønnsomt å ha stort lager. Det går utover omsetninga.

Ønsker også å benytte anledninga til å takke bondelaget, småbrukarlaget og Sissel hos
fylkesmannen for godt og verdifullt samarbeid.
Landbruket har heldigvis stor støtte i befolkningen og produktene våre er etterspurte.
Mat går heldigvis aldri av moten og etterspørselen vil øke.
Godt årsmøte!!!»
Håkon ga etter talen ordet til Anna Ulmo som valgt møteleder.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
Det ble sendt ut skriftlig innkalling i infobrev 6. januar 2014, lagt ut på hjemmesida og
redegjort for igjen på ledermøtene 15. – og 16. januar. Årsmelding med sakliste til årsmøtet
ble sendt og lagt ut på hjemmesida 25. januar. Valgnemndas innstilling ble lagt ut på nettet
21. februar og endelig sakliste ble sendt årsmøteutsendinger og lokallagsledere på e-post 28.
februar.
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent
3. Opprop
Pål Kjorstad foretok opprop.
Deltagere:
Styret: Håkon Gjelstad, Pål Kjorstad, Anna Ulmo, Alf Ouren og Berit Leine Kaltoft.
Sekretær/Kasserer: Pål Kjorstad, Ken Lunn
Lesja 3: Endre Amundgård, Irene Amundgård og Ola Hareland
Dovre 2: Thorbjørn Elvestad, Ole Jakob Rudi
Skjåk 2: Else Mona Bjørnstad
Lom 2: Torkjell Solbakken, Bjørn Ola Vaagaasarøygard
Vågå 4: Synnøve Høijord, Sverre Blankenborg, Anders Svare, Hans Petter Vaberg
Heidal 1: ingen utsending
Sel 1: ingen utsending
Nord Fron 3: Anne Kari Veikleenget, Ola Masseng Sylte
Sør Fron 3: Per Nyhus, Ola Kjorstad
Ringebu 2: Kjell Erik Brandstadmoen, Tor-Håkon Berget
Fåvang 3: Øyvind Myhrsveen, Geir Amrud, Pål Borgen
Øyer/Tretten 2: Geir Halvor Vedum
Gausdal 4: Leif Arne Kvisberg, Helge Nordlien, Klara Helene Karlsen, Anders Sandvig
Fåberg 3: Hans Bernhard Jahren, Rune Jacobsen, Solfrid Brekke
Biri 2: Håkon Rogne, Anders Lotterud
Snertingdal 1: Steinar Lyshaug
Vardal 1: Arne Åstuen
Østre Toten 1: Kjell Arne Løvstad
Toten III 2: Siv Audhild Nøkleby, Ole Bjørn Thorsteinshaugen
Kolbu 2: Anita Schjøll, Paal Kjølseth
Vestre Toten 2: Bjørn Even Stenberg, Ken Lunn

Hadeland 3: Karl Ole Egge, Sven Erik Rasmussen, Vigdis Christiansen
Søndre Land 2: Ivar Vesterås, Asbjørn Åsbrekken
Nordre Land 2: Hans Erling Ringvold, Rune Nilsen
Etnedal 1: Jon Olav Espeliødegård
Sør Aurdal 1: Ole Arne Øyhus
Nord Aurdal 2: Erland Thon
Vestre Slidre 1: Kjetil Rogn-Hamre
Øystre Slidre 3: Arnfinn Beito, Eirik Kolbjørnshus, Tommy Rudi
Øye 1: Kjell Gudmund Svien
Austvang 1: Andris Kongslien
Vang 1: Frank Tommy Jacobsen
Merknad: Tallene bak lagsnavnet viser hvor mange utsendinger laget kunne stille
med.
Valgnemnda: Tormod Gunderstuen, Ola Masseng Sylte
Gjester:
Æresmedlemmer: Hans Hjelstuen, Gudmund Skotte
Oppland Bonde- og Småbrukarlag: Elin Rømyhr Haugen
Oppland Bondelag: Jon Lerhol
Norsk Sau og Geit: Anne Grete Stabekk, Tor Blichfeldt, Ivar Slettmoen
Nortura: Erling Skurdal
Miljødirektoratet: Terje Bø
Animalia: Mari Langaker, Mina Sjuve
Premie for beste spelvær: Signe og Pål Kjorstad
Premie for beste gjeterhund: Torkjell Solbakken
Oppland Gjeterhundlag: Tor Romsås
Diplom: Lill Ingun og Hans Magne Killi, Oddgeir Hilmen Fodnes
Det møtte 57 stemmeberettigede representanter fra 30 lokallag. 2 lokallag var ikke
representert i årsmøte. Inkludert 5 stemmeberettigde styremedlemmer møtte 62
stemmeberettigede delegater.

Uttalelse fra årsmøte.
Følgende forslag til uttalelse ble framlagt:

Beiteprioritet – En bløff
I likhet med resten av landet, er Oppland delt inn i rovdyrprioriterte og
beiteprioriterte områder. Beitedyra skal ha fortrinnsrett i beiteprioriterte
områder. Freda rovvilt har i praksis størst prioritet på hver eneste kvadratmeter
av fylket; innmark som utmark. «Rovviltforliket» sier klart at skadevoldere i
beiteprioriterte områder skal tas ut.
Beitebrukerne har erfart det motsatte i årevis. 60% av påviste skader er i disse
områdene. Freda rovvilt kan fritt herje i samme område år etter år uten å bli
fjernet.
Forvaltningsansvaret forsømmes.
Næringa kan ikke lenger leve med handlingslammede politikere.
Vedtak: Styret fikk fullmakt til å sluttføre uttalelsen i etterkant av årsmøtet.
4. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møtelederen
Vedtak:
Synnøve Høijord og Hans Erling Ringvold ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen
sammen med møteleder og sekretær.

5. Årsmelding for 2013
Håkon Gjelstad starta med å informere om selve årsmeldingen, og listet opp hvem som
hadde gitt bidrag i den. Han forklarte også grunnen til framsidebildet, der Hans M. Hjelstuen
fikk «Gromsauprisen for 2013». Ken Lunn gikk gjennom styrets årsberetning. Pål Kjorstad
gikk gjennom rovviltdelen, medlemsutviklingen og andre hovedpunkter fra meldinga.
Kommentar/spørsmål: Ken Lunn oppfordret årsmøtet til å gi styret fullmakt til å gi Sigurd
Krekke en påskjønnelse/gave for arbeidet han har gjort med arkiveringen av historiske
dokumenter i laget vårt.
Vedtak:
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent, og årsmøtet gav full tilslutning til forslaget fra Ken
Lunn.

6. Revidert regnskap for 2013
Ken Lunn gikk gjennom regnskapene for 2013 og leste opp revisjonsrapporten.
Vedtak:
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

7. Årsmelding Oppland Radiobjøllelag 2013
Driftsleder Pål Kjorstad gikk gjennom årsmeldinga
Kommentarer/spørsmål: Hans Erling Ringvold spurte om utstyret kunne leveres i god
tid denne våren i motsetning til fjoråret.
Vedtak:
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent
8. Revidert regnskap Oppland Radiobjøllelag 2013
Pål Kjorstad gikk gjennom regnskapene for 2013.
Vedtak:
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Pål Kjorstad gikk gjennom forslaget til budsjett for Oppland Radiobjøllelag og redegjorde for
innkjøpsplan og foreslåtte brukeravgifter for 2014. Budsjettet var allerede brukt som
grunnlag for søknader om FKT- og OBB-tilskudd for 2014, og ble vedtatt uendret.
a) Oppgava med tildeling av utstyr delegeres til driftsleder i Oppland Radiobjøllelag og en
representant fra FMLA.
b) Vedrørende utleie av utstyr, bruk av utstyr og rapportering vedtok årsmøte at alle som
leier elektronisk overvåkingsutstyr av Oppland Radiobjøllelag må betale 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 2014. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

9. Saker som styret og lokallaga vil ha behandla
Årsmøtesak: 9 a. Ekstrakontingent rovvilt 2014.
Forslag til vedtak:
Ekstrakontingent rovvilt for 2014 fastsettes til kr 30 per medlem i lokallaga.
Fylkeslaget sender krav til lokallaga på kontingent basert på medlemstalet i 2013.
Alf Bernard Ouren presenterte styrets forslag. Ord i saken: Eirik Kolbjørnshus spurte hva
fylkeslaget gjorde for den ekstra kontingenten.
Vedtak:
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtesak: 9 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 årsmøtets slutt 2014 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 Bernard Ouren gikk gjennom styrets forslag
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

10. Valg
a. Leder for 1 år
Valgnemndas forslag: Arnfinn Beito
Resultat: Arnfinn Beito ble valgt med 59 stemmer og 2 blanke.
b. 2 styremedlemmer for 2 år
Valgnemndas forslag: Ellen Marie Sørumgård Syse, Lesja
Resultat: Ellen Marie Sørumgård Syse ble valgt med 59 stemmer og 2 blanke.
Valgnemndas forslag: Tore Krogsveen, Fåvang (geiterepresentant i styret)
Resultat: Tore Krogsveen ble valgt med 61 stemmer, ingen forkastet eller blanke.
Merk: 1 stemmeberettig var fraværende, men kom inn under resten av valget.

c. 1 styremedlem for 1 år
Valgnemndas forslag: Anders Svare, Vågå
Resultat: Anders Svare ble valgt med 61 stemmer og 1 blank.
d. Nestleder til styret for 1 år
Valgnemndas forslag: Anders Svare, Vågå
Resultat: Anders Svare ble enstemmig valgt.
e. 3 varamedlemmer til styret for 1 år i nummerrekkefølge
Valgnemdas forslag i rekkefølge:
Bjørn Even Stenberg (1. vara)
Berit Leine Kaltfoft (2. vara)
Anne Ingeborg Terningen (3. vara)
Resultat: Varamedlemmene ble enstemmig valgt.
f. Revisor for 1 år
Valgnemndas forslag på Toten Regnskapskontor som revisor ble enstemmig valgt.
g. Valgnemnd iht gjeldende instruks
Forslag på ny medlem i valgnemnda: Susanne Ramstad Brenna, Skjåk m/vara Thorbjørn
Elvestad, Dovre.
Resultat: Enstemmig valgt.
Valgnemndas forslag på leder i valgnemnda: Ola Masseng Sylte, Nord-Fron m/vara Tormod
Gunderstuen, Gjøvik.
Resultat: Enstemmig valgt.
h. Møteleder for årsmøtet i 2014
Valgnemndas forslag: Anders Svare m/ vara Anne Kari Veikleenget
Resultat: Enstemmig valgt.
i. Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte, til leder og til rovviltansvarlig i 2014
Valgnemndas forslag til møtegodtgjørelse/godtgjørelse for oppdrag for styret er kr 160 per
time fra avreise til hjemkomst. Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser, for tiden kr.
4,05 per km. Telefonmøte godtgjøres med kr. 600 per møte.
Resultat: Enstemmig vedtatt.
Valgnemndas forslag på ledergodtgjørelse for 2014 kr: 25.000 + godtgjørelse for møter og
eventuelle prosjekter.
Resultat: Enstemmig vedtatt.
Valgnemndas forslag på godtgjørelse for rovviltarbeid i 2014 kr 10.000 i fast godtgjørelse og
kr 160 per time for utført arbeid. Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser.

Resultat: Enstemmig vedtatt
11. Arbeidsoppgaver og budsjett 2014
Møteleder Anna Ulmo gikk gjennom forslaget til arbeidsplan for styret.
Pål Kjorstad 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 2014
 Delta på styremøte, årsmøter og medlemsmøter i lokallag som forespør
 Bidra til god kontakt/samarbeid med NSG, Nortura, Fylkesmannen, nabofylkeslag,
Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag
 Bidra i arbeidet for økt oppslutning om sauekontrollen
 Medlemsverving – mål >1200 medlemmer også i 2014
 Oppdatering av heimesida og annet informasjonsarbeid mot medlemmene
 Søke FKT-midler og andre midler til drift av Oppland Radiobjøllelag
 Søke BSF-midler og andre midler til relevante arrangement i fylkeslaget
 Viderefører engasjementet og kontaktnettverket i rovviltarbeidet
 Gjennomføre styremøter etter oppsatt plan
 Planlegge kontaktmøter/lokallagsledermøter og seminar/årsmøte i februar 2015
 Arbeide med utfordringer knyttet til gjerding/gjerdeplikt, spesielt mot utmark
 Arbeide med rekruttering til næringa – tiltak for unge småfebønder
Kommentar/innspill
Hans Bernard Jahren ville at politisk påvirkningsarbeid eller utadrettet arbeid mot politikere
skal gå inn med høy prioritet i lista. Han presiserte at rovviltarbeidet ikke måtte kuttes.
Ken Lunn savnet Tine i 3. kulepunkt.

Styrets forslag til budsjett som legges fram for årsmøte under sak 11:
Fylkeslaget
Budsjett 2014
Regnskap 2013
Budsjett 2013
Inntekter:
Kontingenter
292.000
292.120,00
280.500
Roviltkontingent
36.000
30.050,00
30.000
Sponsor/annonser/kurs
56.000
56.000,00
54.500
Renteinntekter
17.000
17.640,00
20.000
Prosjekt, annet
40.000
92.098,40
30.000
Sum inntekter
441.000
487.908,40
415.000
Utgifter:
Fagdag, rundskriv, mm
Sekretærtjenester
Ledergodtgjørelse
Tillitsvalgtgodtgjørelse
Rovviltarbeid
Regnskap/annet
Arbeidsgiveravgift
Kontorleie inkl tlf/data
Revisjon/regnskap
Rekvisita
Årsmelding/annonser
Årsmøte inkl.støtte
utsend.
Styre-/medlemsmøter.
Porto
Reisekostnader
Premier/gaver
Andre kostnader
Sum utgifter

Regnskap 2012
288.250
29.800
54.500
15.683
26.600
414.533

25.000
66.000
25.000
110.000
36.000
10.000
28.000
0
2.000
2.000
15.000
54.000

28.455,00
28.800,00
25.000,00
118.780,00
39.100,00
13.000,00
27.618,00
8.000,00
1.927,20
709,20
13.689,60
69.040,01

25.000
28.000
20.000
88.000
30.000
10.000
20.000
9.000
4.000
4.000
20.000
70.000

26.708
28.000
20.000
88.525
21.300
9.000
19.573
9.000
3.300
3.358
16.208
71.240

15.000
10.000
40.000
2.000
1.000
441.000

52.665,59
8.133,60
45.795,90
1.400,00
1.042,31
483.156,41

30.000
10.000
40.000
5.000
1.000
410.000

14.380
10.553
36.021
20.199
426
397.691

Resultat
0
4.751,99
2.000
17.042
*) Inntekter og utgifter til Skottlandsturen er ikke inkludert i disse budsjetta og regnskapene
Årsmøte godkjente styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for 2014, med de foreslåtte
justeringer av arbeidsplanen.
12. Tid og sted for årsmøte 2015
Forslag til vedtak:
Årsmøtehelga i 2015 ble fastsatt til 13. -15. februar 2015. Styret ble gitt fullmakt til å
innhente tilbud og fastsette sted. Årsmøtet syntes at samarbeid med Hedmark eventuelt
også med Sør-Trøndelag kunne være mest interessant. Dovre ble nevnt som et sentralt sted.

13. Avslutning
Etter at årsmøtesakene var ferdig behandlet overlot møteleder Anna Ulmo ordet til nyvalgt
leder Arnfinn Beito.
Arnfinn Beito takket for tilliten og takket Håkon Gjelstad, Pål Kjorstad, Anna Ulmo og Alf
Bernard Ouren for innsatsen som styremedlemmer og ledere i Fylkeslaget gjennom mange
år. Videre takket han for engasjementet og deltagelsen på årsmøtet og ønsket vel møtt til
seremoni senere i ettermiddag med utdeling av premier og utmerkelser og påfølgende
årsmøtemiddag.
Årsmøte ble avsluttet 14.00
14. Fagforedrag
Muligheter med og presentasjon av ny sauekontroll, v/Mari Langaker og Mina Sjuve,
rådgivere i Animalia.
Blir det betre vilkår for beitebrukere i Oppland i årene som kommer sett i lys av økte
bestander av ulv og bjørn og «Krokann-dommen» i forhold til ny erstatningsforskrift? v/Terje
Bø, seksjonssjef viltseksjonen i Miljødirektoratet.
Leveringsvilkår og framdriftsutsikter m/sideblikk på statistikker, ny regjering og datobasert
klassifisering av verlam, v/Erling Skurdal, Tilførselsleder småfe Øst i Nortura.
Rekruttering av avlsdyr i bruksbesetninger, v/Ivar G. Slettmoen, leder i avlsrådet for sau i
NSG.
Sauerasenes sterke og svake sider, v/Thor Blichfeldt avls- og seminsjef i NSG

15. Utdeling av premier og utmerkelser og årsmøtefest
I egen seremoni før årsmøtemiddagen ble det foretatt markering med utdeling av premier
og utmerkelser. Jon Lerhol hilste fra Oppland Bondelag og Elin Rømyhr Haugen hilste fra
Oppland Bonde- og småbrukarlag.
Premier og utmerkelser ble tildelt:
Premie for beste vær av NKS ble tildelt: Erling Jevne, Øyer
Premie for beste spelvær ble tildelt: Signe og Pål Kjorstad, Sør-Fron
Premie for beste bukk ble tildelt: Ragnhild og Øyvind Krogsveen, Fåvang
Premie for beste gjeterhund: Torkjell Solbakken, Lom
Fylkeslagets diplom ble tildelt: Lill Ingun og Hans Magne Killi, Dovre og Oddgeir Hilmen
Fodnes, Nord-Aurdal
Premie for beste verver av nye medlemmer fra NSG ble tildelt: Anders Melbø, Gausdal
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