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Årsmelding 2013    
  

Årsmøtet for 2012 vart halde på Grønskaret 24. Januar. Mons Kjetil Vevle leia møtet. 

For utan vanlege årsmøte saker.  

Var tema oppsamlinghuset. Disksjonen dreia seg om kor dette skulle driftast framover. 

Og om det skulle lagast ei ordning der ikkje medlemer må betale for og leiga huset. 

Kom ikkje fram til ei god løysing på dette. Ordninga forset på same vis som  i 2012. 

 

Audun Seilen informerte om gjeterhundarbeidet og NM opplegget i Myrkdalen 2013 

 

Styret i meldingsåret : Mons Kjetil Vevle, leiar, Magnar Olai Mosevoll , nestleiar, Kjell Lohne, kasserar og gjeterhundkontakt. 

 Else Seilen skrivar, Hildegunn Veseth , Styremedlem.  

Vara til styret:  Tormod Bruvik 1. og Erik Solberg 2. 

 Sondre Seilen er redaktør for nettsida vår. 

 

I meldingsåret er det halde 5 styremøte der det er handsama 26 bokførte saker. 

 

Nemnder i 2013 

 Gjætarhundnemnd: Audun Seilen  Leiar og Torgeir Njåstad 

 Utstillingsnemnd: Tormod Bruvik leiar, Eirik Edvardsdal og Eiliv Veseth  

 Revisorar: Jorunn Holsen og Knut T Bruvik. 

 Valnemnd:  Johannes Haugland leiar, Lars Mæle og Jan Sigurd Thomassen 

 

Utsendingar til årsmøtet i HSG  Eiliv Veseth og Mons Kjetil Vevle.  

Audun Seilen møtte som leiar i gjeterhundnemnda HSG. 

 Mons Kjetil Vevle som leiar i valnemnda HSG.  

 

Medlemstalet: Er pr 29.07.2013 59 stk fordelt på 49 hovudmedlemar 8 husstandsnedlemar og  2 støtte medlemer. 

Dette er opp 2 medlemer frå 2012. 

Styret har no på nærmaste klart og skaffa mail adr. Til samtlige medlemmar 

 

Skotpremie på rev: For 2013 skal det betalast ut skotpremie for 55 revar her av 15 stk ungar. I 2012 vart det felt  tottalt 48 dyr,  

Det er utbetalt kr 200 pr. dyr. OSG og Osterøy Sankelag deler utgiftene. 
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Aktivitetar 

Medlemsmøte 27.mai. Ny giv i sauehaldet.   

Vart  arr. På Hartveit hjå Else og Audun. 

 

Tema :  

Sauekontrollen i praksis om våren – Karluf Håkul 

Snylterbehandling i parksis  Veging, sortering, behandling og uttak av avf. prøver-  Vetriner Halgrim Andersen. 

Bruk og trening av gjeterhund i praksis- Audun Seilen 

Sauekontrollen som verktøy til å plukka ut påsett lam og avlsver- Eiliv Veseth 

Etter fagleg på fyll vart det heile avslutta med ein grillfest. 

Dette er eit prosjekt som vert økonomisk støtta av FMLA 

 

Ull innsamling: Frå Fatland har me fått oppgjer for 1309 kg og frå Nortura 5095 kg. 

 Laget får kr.0,85 i godtgjersle pr. kg ull for det arbeidet me gjer. 

 

På leiarmøtet i HSG møtte Audun Seilen, Eiliv Veseth og Mons Kjetil Vevle. 

Dette vart arr. i lag med Agro Hordaland på Clarion Hotell Flesland. 

Halvard Veen super vervar og geitebonde frå bjerkerheim hadde eit underhaldande innlegg om sin medlems verve teknikk. 

Evaluering av NM gjeterhund i Myrkdalen vedAudun Seilen. 

 Ny giv var og eit gjennomgangs tema på møtet. 

   

 Verlamkåring: Var i år på stend. 

 

Oppsamlingshuset. 

 Drifta av lammeringen Nortura har Eiliv Veseth tatt seg av. Han vert lønna av Nortura. 

 Leige avtalen MED Nortura  og Fatland  er på kr 5,- for kvart dyr i 2013.  

Det er i år levert 2005 dyr til Nortura, auke på 108 stk. Her er og dyr som er levert direkte frå fjellbeite med..  

Fatland har levert 447 Dyr nedgang på 121 stk.. 



 

Fagmøte Haust.  Med tema grøfting og tilskotsorningane rundt dette ved Øyvind Vatshelle FMLA 

 Fram syning av DVDen Helse og velferd i lamminga laga av Animalia. 

E-bjølla informerte Audun Seilen om. Intresse for felles innkjøp for og få dette til ein rimeligare penge ?  

 

 

 

 

 Melding frå gjetarhundnemda        

 

Lokalt har det i 2013 vorte litt begrensa aktivitet innen fellestreningar og prøver.  

Dette kan klart gjerast bedre, så her må den enkelte berre puffa på og etterspørja  aktivitet. 

Gjetarhundnemda i fylket, der Osterøy har leiaren, har derimot stått bak eit breitt  

og omfattande program som sjølvsagt òg er for medlemane i OSG. 

Fleire frå øyne var med på storkurset fylkesnemda arrangerte i Rosendal.  

Ekvipasjer frå Osterøy har deltatt på diverse prøver.  

OSG har på fleire måtar støtta opp under Nm 2013, som Hordaland arrangerte i Myrkdalen, Voss. Dette er gledeleg å sjå, og viser at 

OSG ser nytten i arbeidet som vert gjordt for å skaffa gode gjetarhundar til den enkelte bonde.  

Var òg gjetarhundoppvisning i regi av «ny giv» møte som vart arrangert i vår. 

 

 

 

Arbeidsplan2014  

   Leige avtale med Nortura og Fatland 

   Reklame på nettsida 

   Arr. Fagmøte 

   Ull innsamling. 

 

 

STYRET 

    

 

 

 

 

 

   


