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Gol, 26. 1. 2015 

 

 

 

Til lokallag, medlemmer i fylkesstyret samt nemnder og utvalg. 

 

 

Innkalling til årsmøte for Buskerud Sau og Geit 

Rødberg Hotell, Rødberg, 20. – 21. februar 2015 

 

Frammøte fredag 20. februar til lunsj kl. 12:00 
 

 

I tråd med vedtektene skal lokallaga velge en utsending pr 40 medlem. 

 

Leder eller en representant for følgende nemnder og utvalg bes om å møte på årsmøte: 

 Avlsutvalget for sau 

 Buskerud gjeterhundnemnd 

 Valgkomiteen 

 

Fredag 20. februar er avsett til fagseminar og er åpen for alle medlemmer. 

Det vil være flott om lokalledere informerer sine medlemmer om dette. 

 

Pris for ikke utsendinger: 

Overnatting i dobbeltrom kr 1850.- enkeltrom kr 1150.- 

Innehold: 2 lunsjer, frokost, 3 retters middag og overnatting.  

Deltagelse på dagtid koster kr 300.- 

Ønskes middag for deltagere uten overnatting er prisen kr 290.- 

 

 

Påmelding senest fredag 13. februar til: 

Vinni Foss, 3550 Gol - mobil: 99022805 - e-post: vinni.foss@nortura.no 

 

 

 

 

mailto:vinni.foss@nortura.no


PROGRAM 
 

. 

Fredag 20. februar 2015 

 

13:00 Prosjekt «Sau i flere fjøs» v/leder i arbeidsgruppa 

14:00 SNO – rapportering/registrering av observasjoner  

v/Espen Marker 

Kaffepause 

15:00 Flå jakt og fiske, Jakt på rovdyr v/ Eivind Lurås 

16:00 Økonomiservice v/ Steingrim Roen 

 "Kva fortel regnskapet? Korleis kan vi lære av kvarandre?" 

 

17:00 Diskusjon om endringer i NSG sine Lagslover, vedtak gjøres på 

årsmøte. Dersom det blir tid tar vi en gjennomgang av 

jordbruksforhandlingene. 
 

19:30 Middag med sosialt samvær 

  

Lørdag 21. februar 

Kl. 9:00    Høring på lagslovene, NSG 

       Innspill til jordbruksforhandlingene.  

1. Opprop, godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

2. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med 

møteleder. 

3. Årsmelding 

4. Regnskap 

5. Arbeidsplan 

6. Eventuelt innkomne saker 

7. Valg 

8. Budsjett 

 

13:00 Avslutning med lunsj. 

 

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende innen 13.2.15 

 

Velkommen! 

 

Hilsen Buskerud Sau og Geit, v/leder Tor Grøthe 
Med forbehold om endringer! 


