
Årsmelding for 2014  

Osterøy Sau & Geit 



Årsmelding 2014    
  

Årsmøtet 2014 vart halde på Grønskaret 13. februar. Mons Kjetil Vevle leia møtet. 
For utan vanlege årsmøtesaker var aktuelle tema: 
 
•  Mattilsynet ynskjer bistand til å fanga inn umerka geiter i området Børtveit - Greve. 
     I denne saka har styret ikkje høyrt noko meir  frå Mattilsynet. 
•  Ridehall på Rolland er det noko som er aktuelt for oss å vera med på. 
•  Revebestanden aukar bør me gjere tiltak, som eventuelt leige ut jaktområde…. 
•  Brev om samarbeid kåring .Askøy, Sotra og Bergen og Os Sau og Geit 
•  Eiliv oppmoda styre å finna ein kontaktmann til Norturas lammeringsleiar i Osterøy lammering. 
     Dette er gjort, leiar er kontaktperson. 
•  Utdeling av gåvepremier kåringsjå Stend hausten 2013  
 
Styret i meldingsåret : Mons Kjetil Vevle, leiar, Magnar Olai Mosevoll , nestleiar, Kjell Lohne, kasserar og gjeterhundkontakt. 
 Else Seilen skrivar, Hildegunn Veseth, styremedlem.  
Leiar er lammeringsleiars kontaktperson. 
 
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 2014 

 Gjætarhundnemnd: leiar, Jan Sigurd Thommassen og  Audun Seilen   
  Utstillingsnemnd: leiar, Eirik Edvardsdal, Eiliv Veseth og Jonas Vedå 

 Revisorar: Jorunn Holsen og Knut T Bruvik. 
 Valnemnd:  leiar, Lars Mæle, Jan Sigurd Thomassen og Nils Olai Hundhammer 
  
     

Medlemstalet: Er pr. 20/10-2014  61 medlemmar,  fordelt på 49 hovudmedlemmar, 8 husstandsmedlemmar og  2 støtte medlemmar. 
Dette er opp 2 medlemmar frå 2013. 
 
 
 
 
 
 

RASDALEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skotpremie på rev: For 2014 skal det betalast ut skotpremie for 42 revar, herav 2 stk ungar. 6 av desse er farga rev.  
I 2013 vart det felt  totalt 55 dyr,  
Det er utbetalt kr 182 pr. dyr. OSG og Osterøy Sankelag deler utgiftene. 

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

  Eiliv Veseth var invitert i høve utdeling av heder for lang teneste som sauedommar. 
 
Medlemsmøte 29.oktober.  Framforing av slaktelam.  Er me flinke til å gjera oss nytte av lammeringstilegga.   
Karluf Håkull hadde laga ei fin powerpointprestasjon på dette. Det vart eit svært kjekt og lærerikt møte.  
 
Osterøy Kommune 50 år Kjell Lone synte fram ein powerpoint presentasjon som Sondre Seilen hjalp oss med. 
 
Ullinnsamling: Frå Fatland har me fått oppgjer for 1217 kg og frå Nortura 4105 kg.   
 Laget får kr.0,85 i godtgjersle pr. kg ull for det arbeidet me gjer. 
 I år har me ikkje hatt utgifter på annonsering ang. ullinnsamling, alle fekk melding på sms.  

    
På leiarmøtet i HSG møtte Mons Kjetil Vevle. Audun Seilen som leiar for 
 gjeterhund Regionvest. Tema var Listhaug`s forslag på å heva mva grensa til 150.000,-  
Det var besøk frå Island og me fekk høyra kva utfordringar og framtid dei såg føre seg,og 
utsikter sauhaldet hadde der. 
     
 Verlamkåring: Var i år og på Stend.  
Eit samarbeid med Askøy, Sotra og Bergen og Os sau og geit. 
 Grunna krav om at lam til kåring skal vera tørre, er det kjøpt inn 2 stk  
partytelt på 8x6 m. (underteikna  fekk no tittelen sirkusdirektøren)   
Det vart stilt 150 lam til kåring. 
 John Nymark Askøy stilte med eit rekord lam på 85 kg. 
 Frå OSG stilte Audun Seilen, Hildegunn Veseth, Marta Røskeland, Jan Sigurd Thomassen og Mons Kjetil Vevle. 
 
Oppsamlingshuset. 
 Drifta av lammeringen Nortura har Eiliv Veseth tatt seg av. Han vert lønna av Nortura. 
 Leigeavtalen med Nortura  og Fatland  er på kr 5,- for kvart dyr i 2014.  
Det er i 2014 levert 1941 dyr til Nortura, nedgang 64 stk. Her er og dyr som er levert direkte frå fjellbeite med i talet.  
Til Fatland er det levert 428 dyr, nedgang på 19 stk.. 

So kom Jensa Lars`n 



 
Sliping av klippe knivar og utlån av vekt: 10-12 medlemar  nytta seg av dette tilbodet. 
 
 
 
 
 Melding frå gjetarhundnemda        
 
Nemnda	  har	  bestå.	  av	  leiar	  Jan	  Sigurd	  Thomassen,	  og	  Audun	  Seilen.	  
Det	  har	  vore	  god	  ak=vitet	  i	  året	  som	  har	  gå..	  Me	  starta	  i	  byrjinga	  av	  mars	  på	  Hartveit	  hjå	  Audun	  med	  godt	  oppmøte.	  	  
Til	  saman	  vart	  det	  gjennomført	  5	  fellestreningar	  på	  Hartveit	  og	  1	  på	  Askøy.	  	  
Me	  starta	  på	  igjen	  i	  august	  med	  	  3	  samlingar	  på	  Hartveit	  og	  1	  på	  Heldal.	  
Det	  vart	  ein	  stopp	  i	  forbindelse	  med	  sanking	  og	  det	  arbeidet	  som	  følgjer	  med	  i	  e.er=d.	  
I	  siste	  del	  av	  oktober	  var	  det	  =d	  for	  fellestrening	  igjen.	  
09.	  november	  arrangerte	  me	  distriktsprøve	  i	  alle	  klassar.	  
	  Audun	  s=lte	  med	  sau,	  og	  ein	  fin	  dugnadsgjeng	  både	  før,	  under,	  og	  e.er	  arrangementet	  sy.e	  for	  at	  det	  vart	  svært	  vellykka.	  
Me	  var	  fire	  frå	  	  Osterøy	  som	  s=lte	  =l	  start,	  tre	  av	  oss	  hamna	  på	  premieplass.	  Et	  godt	  resultat,	  men	  det	  aller	  vik=gaste	  er	  å	  delta!	  
Me	  vonar	  at	  2015	  blir	  eit	  ny.	  ak=vt	  år	  i	  laget. 
 
 
Arbeidsplan2015   

   Leigeavtale oppsamlingshuset  Nortura og Fatland 
   Dugnad, utmøking og litt vedlikehald oppsamlingshuset. 
   Digitalisera  Jubileums boka. 
   Arr. Fagmøte 
   Ull innsamling. 
   Arr. gjetrhundprøve 

 
Leiar OSG 
Mons Kjetil Veve 

    
 
 
 
 
 
   

Berre å hoppa i da 


