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Møtestart: lørdag 14. februar 2015 kl. 09.00.   
 
Sakliste: 

1. Åpning. 
Arnfinn Beito ønsket velkommen til årsmøte- og seminarhelg fredag ettermiddag. Torbjørn 
Elvestad, leder i Dovre Sau og Geit, ønsket velkommen til årsmøte ved starten lørdag og 
informerte om landbruks- og beitenæringa i Dovre. Han fortalte at landbruket er 
bærebjelken i bygda. Noen gårdbrukere hadde slutta, men noen unge nye satser og er 
positive. Han fortalte også om diverse andre bedrifter og viktige arbeidsplasser i bygda og 
om kulturhistoriske steder. Arnfinn Beito holdt deretter leders tale: 
 

Kjære småfekolleger, utsendinger, æresmedlemmer og gjester! Velkommen til årsmøte og 
seminar. 

 
Vi har i år et tettpakket seminarprogram med mange interessante tema, selv om Signe 
dessverre ikke kunne stille opp med skinnfellkurs. Vi har nå lagt bak oss et lærerikt år i OSG. 
Med fire nye inn i styret, har det vert veldig betryggende å ha Pål som sekretær med lang 
erfaring i OSG. OSG er et stabilt fylkeslag med ei stabil medlemsmasse, 1222 i tallet. Anders 
har sagt han ikke stiller til gjenvalg, så vi takker han for innsatsen i styret i OSG. Hjemmesida 
til OSG er av de beste i landet, med 30 000 treff i 2014. Dette syner at rovviltartikkelen ble en 
kjempesuksess. 
 
Vi har i år også brukt altfor mye tid på rovdyr. Saken mot de 20 beitebrukerne i Oppland som 
fikk varsel om mulige beiterestriksjoner i 2015, har tatt mye tid. Viser ellers til egen artikkel 
om dette punkt på side 46 i årsmeldinga. Vi hadde i år full klaff med uttak av bjørn og ulv før 
beitesesong, men en elendig jerveforvaltning har dessverre ført til store lokale lidelser både 
for folk og dyr. Samarbeidet med bondelaget og bonde- og småbrukarlaget i rovdyrkampen 
setter vi meget stor pris på. Revisjon av forvaltningsplan for rovdyr kommer opp i 2015, her er 
det viktig at medlemmene kommer med innspill. Vi har i år hatt 3 treffinger med 
miljøvernminister Tine Sundtoft. Hun har gitt positive signaler til beitenæringa i Oppland, nå 
mangler bare at ord gjøres om til handling. Signalene for ulv er dessverre ikke så positive for 
2015. Med mulige DNA-tester før felling ser vi at de forebyggende uttakene blir rimelig 
håpløse. Lisenskvoten på jerv går mot slutten, 9 dyr er felt pr. dags dato. Aldri før er det felt 
så mange jerv i Oppland. Det sier kanskje litt om bestanden vi må slite med. 
 
Jordbruksoppgjøret i 2014 ble ingen stor seier for småfenæringa i Oppland. Det er svært få 
som driver en så stor produksjon som Sylvi ønsker i vårt fylke. Her er det viktigere enn noen 
gang at vi står sammen og fremmer felles krav, ovenfor den blå blåe regjeringa. Oppgjøret i 
2015 blir spennende og krevende. Her har faglaga en viktig jobb å gjøre. Greier regjeringa å 



 

 

splitte oss hjelper det ikke med sterke organisasjoner. Så jeg poengterer atter en gang 
viktigheten ved at vi er samla. 
 
Geita er verdens beste kulturlandskapspleier. Oppland er det fjerde største geitefylket i 
landet. Vi ser med bekymring på at antall bruk med melkegeit går ned, men produksjonen 
forholder seg stabil. Tine sliter med å finne nye produkter som tar mye av geitemelk-volumet. 
Vi har ikke råd til å miste flere produsenter hvis vi skal greie å holde det faglige miljøet oppe. 
Her har Tine og OSG og faglaga en kjempejobb å gjøre. Ammegeit-produksjon i fylket er 
økende, så det blir spennende å høre på søndag om avsetningen på geiteprodukter ut i 
markedet. 
 
Ønsker til slutt å takke Sidsel for den fabelaktige jobben hun gjør hos fylkesmannen, viser her 
til statistikker i årsmeldingen. Takker også bondelaget og småbrukerlaget for godt samarbeid 
i 2014 og håper vi blir enda bedre i 2015. Vil med disse ord ønske alle et godt årsmøte. 
 
Arnfinn ga etter talen ordet til Anders Svare som valgt møteleder. 
 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Det ble sendt ut skriftlig innkalling i infobrev 5. januar 2015, lagt ut på hjemmesida og 
redegjort for igjen på ledermøtene 12. – og 13. januar. Årsmelding med sakliste til årsmøtet 
ble sendt og lagt ut på hjemmesida 26. januar. Endelig sakliste inkludert innkomne saker, 
aktivitetsplan, forslag til budsjett og valgnemndas innstilling ble sendt årsmøteutsendinger 
og lokallagsledere på e-post 29. januar. All info om dette ble lagt ut som en velkomst til 
årsmøtehelga på hjemmesida 11. februar, og manglende punkt under valg på saklista ble 
ettersendt på mail og lagt ut på hjemmesida 12. februar. 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 

 
3. Opprop 

Pål Kjorstad foretok opprop. 
Deltagere: 
Styret: Arnfinn Beito, Anders Svare, Berit Leine Kaltoft, Tore Krogsveen og Anne Kari 
Veikleenget 
Sekretær/Kasserer: Pål Kjorstad 
Lesja 3: Kari Selsjord, Jo Mosenden og Ola Hareland 
Dovre 2: Torbjørn Elvestad og Egil Roger Brennhaugen 
Skjåk 2: Susanne Ramstad Brenna 
Lom 2: Torkjell Solbakken 
Vågå 4: Berit Gutubø, Sverre Blankenborg og Hans Petter Vaberg 
Heidal 1: ingen utsending 
Sel 1: ingen utsending 
Nord Fron 3: Ola Masseng Sylte og Odd Arne Myromslien 
Sør Fron 3: Lars Ole Auglestad, Hans Rønshaugen og Pål Egil Rønn 
Ringebu 2: Tor Romsås og Ole Harildstad 
Fåvang 3: Johnny Høyesveen, Geir Amrud og Hans Hjelstuen 



 

 

Øyer/Tretten 2: Astrid Olstad og Odd Fossum 
Gausdal 4: Steinar Volden, Leif Arne Kvisberg, Jørn Kveine og Jostein Elde 
Fåberg 3: Hans Bernhard Jahren, Magne Gutsveen og Kjell Ivar Bergehagen 
Biri 2: Håkon Rogne og Ivar Klundby 
Snertingdal 2: Oddvar Nereng og Nils Otto Udahl 
Vardal 1: Tormod Gunderstuen 
Østre Toten 1: Kjell Arne Løvstad 
Toten III 2: Wenche Olsen og Ola Vangen 
Kolbu 3: ingen utsending 
Vestre Toten 2: Bjørn Even Stenberg og Bente Grefsrud 
Hadeland 3: Jan Briskeby 
Søndre Land 2: Ivar Vesterås og Hanne Vesterås 
Nordre Land 2: Hans Erling Ringvold og Rune Nilsen 
Etnedal 1: Jon Olav Espeliødegård 
Sør Aurdal 1: Ole Arne Øyhus 
Nord Aurdal 2: Arne Tønsager 
Vestre Slidre 1: Gullik Stee 
Øystre Slidre 3: Eirik Kolbjørnshus og Sverre Skaret 
Øye 1: ingen utsending 
Austvang 1: Andris Kongslien 
Vang 1: Frank Tommy Jacobsen 
Merknad: Tallene bak lagsnavnet viser hvor mange utsendinger laget kunne stille 
med. 

            Varamann i styret i OSG og ansvarlig for salg av lagseffekter: Anne I. Terningen. 
Valgnemnda: Ola Masseng Sylte, Tormod Gunderstuen og Susanne Ramstad Brenna 
Gjester: 
Æresmedlemmer: Hans Hjelstuen, Gudmund Skotte og Sigurd Krekke 
Oppland Bonde- og Småbrukarlag: Terje Holen 
Oppland Bondelag: Trond Ellingsbø og Bjørn Magnus Tordhol 
Norsk Sau og Geit: Cathinka Kjelstrup 
Nortura: Erling Skurdal 
Vest-Oppland og Sør-Gudbrandsdal Jordskifterett: Kjetil Brandsar 
Premie for beste vær: Hans Rønshaugen 
Premie for beste spelvær: Bodil og Geir Amrud 

            FM i Oppland: Sidsel Røhnebæk 
Premie for beste gjeterhund: Jan Briskeby 
Oppland Gjeterhundlag: Mette Berg og Tor Romsås 
Nord- og Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag: Anne Kari Veikleenget, Torkjel 
Solbakken, Irene Amundgård og Endre Amundgård 
 

Det møtte 52 stemmeberettigede representanter fra 27 lokallag. 5 lokallag var ikke 
representert i årsmøte. Inkludert 5 stemmeberettigde styremedlemmer møtte 57 
stemmeberettigede delegater. 1 av utsendingene kom inn etter sak 10 a. 
 
 



 

 

Uttalelse fra årsmøte.  
 
Følgende forslag til uttalelse ble fremlagt: 

 
1. Manglande handlingar i vedteke rovviltforvaltning skal ikkje føra til at 

beitebrukarar får restriksjonar i bruk av beiteretten sin.  
2. Etter at kvotejakta på jerv nå er avslutta og den alt for låge kvote ikkje ein gong 

vart teke ut, må forvaltninga nå setja i gang med mange nok hiuttak for å unngå 
store skader neste beitesesong. 

3. Uttaket av bjørn og ulv før beitesesongen må gjerast som i 2014. Føringar om at ulv 
må DNA-testas før eventuelt uttak må forkastes. 

4. Dagens rovviltforvaltning, med både dagens bestandsmål av dei ulike rovviltartane 
og den manglande forvaltninga av bestandane av rovvilt ned mot bestandsmålet, 
gjer at beitenæringa er ei truga og sterkt pressa næring. Dette må samfunnet ved 
makthavarane gjera noko med snarast for at den tosidige målsetjinga i 
rovviltforliket skal følgjast og ikkje minst for at matproduksjon basert på norske 
ressursar kan halda fram. 
 

Vedtak: Årsmøtet sluttet seg enstemmig til uttalelsen. 
 

4. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møtelederen 
Vedtak: 
Wenche Olsen og Torbjørn Elvestad ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen 
sammen med møteleder og sekretær. 

 
 

5. Årsmelding for 2014 
Arnfinn Beito startet med å informere om selve årsmeldingen, og listet opp hvem som hadde 
gitt bidrag i den. Han forklarte også grunnen til framsidebildet av mangeårig og trofast 
medhjelper i organisasjonen Ken Lunn.  Han gikk så gjennom styrets årsberetning. Sidsel 
Røhnebæk fra landbruksavdelinga hos FM i Oppland gikk gjennom sin del om utviklinga av 
småfeholdet. Pål Kjorstad gikk gjennom rovviltdelen, medlemsutviklingen og andre 
hovedpunkter fra meldinga. 
Vedtak: 
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent med følgende merknader fra styret etter diskusjonen 
om annonser i årsmeldinga frem til årsmøtet:  

a) Takkeannonse s. 32 endres ordlyden i innsatt tekstrubrikk til: Takk fra OSG for god 
service til Oppland Radiobjøllelag i 2014. 

b) Styret beklager at Nortura helt eller delvis ikke var nevnt i årsmeldinga for bidraget 
de hadde gjort i form av bl.a. sponsing og fakturering. 

 
6. Revidert regnskap for 2014 

Pål Kjorstad gikk gjennom regnskapene for 2014 og leste opp revisjonsrapporten. 
Vedtak: 
Regnskapet ble enstemmig godkjent. 



 

 

7. Årsmelding Oppland Radiobjøllelag 2014 
Driftsleder Pål Kjorstad gikk gjennom årsmeldinga 
Vedtak: 

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent med merknad om feil tal i rubrikk på s. 37 i 
årsmeldinga.  Tallet 709 i tabell, 5. kolonne erstattes med 542. 
 

8. Revidert regnskap Oppland Radiobjøllelag 2014 
Pål Kjorstad gikk gjennom regnskapene for 2014. 
Vedtak: 
Regnskapet ble enstemmig godkjent med merknad om trykkfeil i regnskap fra 2013 
«Fastgodgj. Administrasjon skal være 0 og ikke 59200. 
 

9. Saker som styret og lokallaga vil ha behandla 
 
Årsmøtesak: 9 a. Ekstrakontingent rovvilt 2015 v/Vestre Toten Sau og Geit 
Forslag til vedtak:  
Ekstrakontingent rovvilt for 2015 fastsettes til kr 40 pr. medlem i lokallaga. Fylkeslaget 
sender krav til lokallaga på kontingent basert på medlemstallet i 2014. 

 
Bjørn Even Stenberg, Vestre Toten Sau og Geit presenterte lokallagets forslag, som også var 
styrets forslag til innstilling. 
Vedtak: 
Vestre Totens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Årsmøtesak: 9 b. Refusjon for deltagelse på årsmøte for lokallagutsendinger  
v/fylkeslaget 
Forslag til vedtak: 
Lokallaga gis en refusjon fra Fylkeslaget på kr 500 pr. årsmøteutsending som deltar på 
årsmøte i Oppland Sau og Geit. For å få refusjonen utbetalt forutsettes at lokallaget 
innen årsmøtets slutt 2015 har sendt ny oversikt over tillitsvalgte til sekretæren eller 
lagt det ut på «minside» på nsg.no. Oversikten skal inneholde navn, adresse, 
telefonnummer og e-post på medlemmer i lokallagsstyret. Refusjonen på kr: 500 pr. 
utsending trekkes fra på fakturaen for ekstrakontingent rovvilt. 
 

Tore Krogsveen gikk gjennom styrets forslag 
Vedtak:  
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Årsmøtesak: 9 c. Lagslovene. Revisjon av lagslovene til NSG, ved fylkeslaget 

Fåvang Sau og Geit og Fåberg Sau og Geit hadde sendt inn forslag til vedtak og la de 
frem. Styret i OSG la fram sitt forslag til vedtak basert på innspilla fra Fåvang, Fåberg 
og styret sitt syn. Fåberg la samtidig inn forslag til vedtak om at saka utsettes, og at 
det settes ned en ny arbeidsgruppe i NSG som arbeider ut et helt nytt lovforslag. 
Dette forslaget ble trukket senere i behandlingen av saka. 



 

 

 
            Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i OSG vedtar å sende inn forslag til endring i disse §§ til NSG, med disse   
kommentarene/endringene i de forskjellige §§: 
 
§3: Æresmedlemskap må tas inn og forklares at det er å regne som hovedmedlem, 
hovedmedlemmer må skilles på over og under 50 vf sauer som før og det tas inn en ny 
medlemskategori ungdomsmedlem med samme pris som støttemedlem med blad. 
Aktivitet knytt til …… gjeterhund krev at en i familien i huset eller på garden er 
hovedmedlem.   
§5: Høgsterettsjustitiarius oppnevner ikke voldgiftsdommer, det gjør f.eks. Tingretten 
§9: Styret i NSG må også kunne innkalle til ekstraordinært landsmøte 
§12: Hvis det ikke er lovpålagt med registrering i Brønnøysundregisteret bør dette tas 
ut av lovene 

            §13: Kunngjøring av lokallagsårsmøte. 
            «Melding i dagspressa og/eller direkte brev til medlemmene» foreslås fjernet. 

Erstattes med: det enkelte medlem varsles på hensiktsmessig måte.  
§14: Antall styremedlemmer kan sløyfes da det står i forrige paragrafen. 

 
Arnfinn Beito gikk gjennom styrets forslag. Ord i saka: Hans Bernhard Jahren, Ole Arne 
Øyhus, Eirik Kolbjørnshus, Hans Erling Ringvold, Arnfinn Beito, Sigurd Krekke, Pål Kjorstad, 
Geir Amrud. 
 
Vedtak: Saka ble vedtatt med at punktene som ble vedtatt på årsmøtet skal danne 
grunnlaget for en full gjennomgang av lovene i et utvida styremøte førstkommende torsdag 
19/02 2015 på Lillehammer. Styret ble vedtatt utvida med årsmøteutsendingene Hans 
Bernhard Jahren og Håkon Rogne, og denne gruppa fikk fullmakt fra årsmøtet til å fullføre 
uttalelsen i høringa om revisjonen av NSG sine lover med de føringer som årsmøtet i OSG 
vedtok.   
 
Punktene over ble av årsmøtet vedtatt med disse rettelsene/tilføyelsene: 
§3: Aktivitet knytt til gjeterhund krev støttemedlemskap i NSG. 
§12: Forslaget fra styret trekkes. 
§13: Tillegg: Lokallagsårsmøte må holdes innen 1/12 hvert år. 
§23: Årsmelding/regnskap følger ikke kalenderåret for lokallagsårsmøter.  
Generelt: Datoer i lovene reguleres slik at de står i logisk sammenheng med hverandre. 
Under medlemskap ble det også fremmet et forslag om at saueklippere også burde ha et 
medlemskap i NSG. Dette fikk gruppa ta med seg inn videre i diskusjonen. 
 

Årsmøtesak: 9 d. Radioaktivitet. Satser for erstatning og kompensasjon for 

nedforing pga radioaktivitet, v/Lesja Sau og Geit. 

Lesja Sau og Geit og Øystre Slidre Sau og Geit hadde sendt inn forslag til vedtak og 
Lesja v/Ola Hareland la frem saka. 
 

            Forslag til vedtak:  



 

 

 Nye satser: Generelt må satsene gjelde fra dag 1. 
Tilskudd for nedfôring pr. dyr pr. dag: kr. 10,- pr. dag for de første 6 ukene og kr. 13,- 
pr. dag for resterende tid. 
Erstatning for døde lam i perioden: Kr. 2000,- pr. lam 
Erstatning for døde planlagte utrangerte søyer i perioden: kr. 1500,- pr. søye 
 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Årsmøtesak: 9 e. Klipping. For å sikre god rekruttering av unge/nye og 
videreoppfølging av eksisterende klippere vil vi at tilskuddet fra NSG blir satt høyt 
nok for å unngå stor egenandel, ved Fåvang Sau og Geit.  
Sak om saueklippere, lønnsutbetaling, satser, smitterutiner. Har vi et regelverk? Har 
klippeforeningen vedtatte satser? Har vi nok klippere? Ved Nordre Land Sau og Geit. 
Fåvang Sau og Geit og Nordre Land Sau og Geit hadde sendt inn forslag til vedtak og 
Nordre Land v/Hans Erling Ringvold og Pål Kjorstad la den frem. 
 
Forslag til vedtak: 
Tilskuddet må være stort nok til at arrangør av klippekurs unngår stor egenandel, og 
at rekrutter på kurs får dette rimelig. OSG oversender saka til Ull- og klipperådet i NSG 
for å få støtte der. 
 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Årsmøtesak: 9 f. Hvordan sikre salget av norske skinn i forhold til importerte 

skinn, v/Nordre Land Sau og Geit. 

Nordre Land hadde sendt inn saka og la den frem ved Hans Erling Ringvold 
 Forslag til vedtak:  
 Oppland Sau og Geit sender saka til Ull- og klipperådet 
 Ord i saken: Hans Erling Ringvold, Erling Skurdal. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt, med merknader om at dette antagelig var et 
prisspørsmål mellom norsk og utenlands produksjon. 
 

Årsmøtesak: 9 g. Manglande rapportering av deltakarar må få konsekvensar for 

leigesum/leigeforhold, ved fylkeslaget 

Saka ble lagt frem av Pål Kjorstad. 
Forslag til vedtak: 
De som ikke rapporterte tilstrekkelig etter 2015 må få en advarsel i form av en bot på 
kr. 500,-. Dette faktureres sammen med abonnementet på årets faktura. 

 Ord i saken: Frank Tommy Jacobsen, Arnfinn Beito, Pål Kjorstad. 
 
Vedtak: Årsmøtet oppfordrer styret i OSG til å følge oppsatte regler, og ved gjentatte 
regelbrudd inndra utstyret fra slike leietagere. Enstemmig vedtatt. 
De som ikke rapporterte tilstrekkelig etter 2015 må få en advarsel i form av en bot på kr. 
500,-. Dette faktureres sammen med abonnementet på årets faktura. Vedtatt med 46 mot 8 
stemmer, 2 stemte blankt. 



 

 

 
Årsmøtesak: 9 h. Vestre Toten Sau og Geit går inn for at leigesummen til 

radiobjøller/findmysheep vert auka frå kr. 215,- pr, stk til kr. 245,- pr. stk, 

v/Vestre Toten Sau og Geit. 

Saka ble lagt frem av Bjørn Even Stenberg. 

Forslag til vedtak: 

Leiesummen for radiobjøller og findmysheep settes til kr. 245,- + mva pr. stk i 

sesongen 2015. 

 Ord i saken: Arnfinn Beito, Hans Erling Ringvold. 

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
10. Valg  

 
a. Leder for 1 år 

Valgnemndas forslag: Arnfinn Beito 
Resultat: Arnfinn Beito ble valgt med 55 stemmer og 1 blank.  
 
1 utsending kom inn her i årsmøtet 
 

b. 2 styremedlemmer for 2 år 
Valgnemndas forslag: Anne Kari Veikleenget, Nord-Fron (Ring 41 sin representant i styret) 
Resultat: Anne Kari Veikleenget ble valgt med 56 stemmer og 1 blank. 
 
Valgnemndas forslag: Bjørn Even Stenberg, Vestre Toten 
Resultat: Bjørn Even Stenberg ble valgt med 56 stemmer og 1 blank. 
 

c. Nestleder til styret for 1 år 
Valgnemndas forslag: Tore Krogsveen 
Resultat: Tore Krogsveen ble enstemmig valgt. 
 

d. 3 varamedlemmer til styret for 1 år i nummerrekkefølge 
 

Valgnemdas forslag i rekkefølge: 
Berit Leine Kaltfoft (1. vara) 
Eirik Kolbjørnshus (2. vara) 
Anne Ingeborg Terningen (3. vara) 
Resultat: Varamedlemmene ble enstemmig valgt. 
 

e. Revisor for 1 år 
Valgnemndas forslag på Toten Regnskapskontor som revisor ble enstemmig valgt. 
  

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



 

 

Valgnemndas forslag på leder i valgnemnda: Tormod Gunderstuen, Vardal m/vara Susanne 
Ramstad Brenna, Skjåk 
Resultat: Enstemmig valgt. 
 

g. Møteleder for årsmøtet i 2016 
Valgnemndas forslag: Ellen M. Syse m/ vara Anne Kari Veikleenget 
Resultat: Enstemmig valgt. 
 

h. Fastsette godtgjørelser til tillitsvalgte, til leder og til rovviltansvarlig i 2015 
Valgnemndas forslag til møtegodtgjørelse/godtgjørelse for oppdrag for styret er kr 160 pr. 
time fra avreise til hjemkomst. Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser, for tiden kr. 
4,05 per km. Telefonmøte godtgjøres med kr. 600 pr. møte. 
Resultat: Enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas forslag på ledergodtgjørelse for 2015 kr: 25.000 + godtgjørelse for møter og 
eventuelle prosjekter. 
Resultat: Enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas forslag på godtgjørelse for rovviltarbeid i 2015 kr 10.000 i fast godtgjørelse og 
kr 160 per time for utført arbeid. Kjøregodtgjørelse dekkes etter Statens satser.   
Resultat: Enstemmig vedtatt 
 

i. Valg av utsendinger til Landsmøte i NSG 2015 
Oppland har dette året rett til 5 utsendinger til Landsmøtet i NSG. 
Vedtak: Årsmøte i OSG vedtok at det nye styret i OSG, Arnfinn Beito, Tore Krogsveen, Anne 
Kari Veikleenget, Ellen M. Syse og Bjørn Even Stenberg, skal representere Oppland. 
Vararepresentant: Hans P. Vaberg. Hvis andre må møte for å fylle kvoten får styret i OSG 
fullmakt til å utnevne nye utsendinger. 

 
11. Arbeidsoppgaver og budsjett 2015 

Arnfinn Beito gikk gjennom forslaget til arbeidsplan for styret. 
Pål Kjorstad gikk gjennom forslag til budsjett. 
 
Styret ba årsmøte om tilbakemelding på om det var andre tiltak og eventuelt prioritering av 
de foreslåtte aktiviteter. 
Styret forslag til prioriterte arbeidsoppgaver 2015: 

 Innspill til jordbruksforhandlingene 2015 

 Delta på styremøte, årsmøter og medlemsmøter i lokallag som spør om det 

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

 Bidra i arbeidet for økt oppslutning om sauekontrollen 

 Medlemsverving – mål >1200 medlemmer også i 2015 

 Oppdatering av hjemmesida, inkludert rovviltartikkelen 

 Søke FKT-midler, midler fra «Tilskudd til tiltak i beiteområder» og andre midler til 
drift av Oppland Radiobjøllelag  



 

 

 Videreføre engasjementet og kontaktnettverket i rovviltarbeidet  

 Gjennomføre styremøter etter oppsett plan 

 Planlegge kontaktmøter/regionmøter i 2015/16 og seminar/årsmøte i mars 2016 

 Arbeida med utfordringer til gjerdehold/gjerdeplikt, spesielt mot utmark 

 Arbeide med rekruttering til næringa – tiltak for unge småfebønder 

 Bidra i NM-arrangementet i bruk av gjeterhund 2015 

Ord i saken og forslag om nytt punkt i arbeidsplanen: Hans Bernhard Jahren 

 Vedtak: Tilleggspunkt: «Bidra med politisk påvirkning», ble vedtatt enstemmig. 

 

Styrets forslag til budsjett som ble lagt frem for årsmøte under saken: 

Fylkeslaget  Budsjett 2015 Regnskap 

2014 

Budsjett 2014 Regnskap 

2013 

Inntekter:     

Kontingenter* 340.000 294.855  292.000 292.120,00 

Roviltkontingent 48.000 36.120  30.000 30.050,00 

Sponsor/annonser/kurs 65.000 56.000 56.000 56.000,00 

Renteinntekter 8.000 14.928 17.000 17.640,00 

Prosjekt, annet  13.600 10.000 40.000 92.098,40 

Sum inntekter 474.600 411.903 435.000 487.908,40 

Utgifter:     

Fagdag, rundskriv, mm 5.000 4.438 25.000 28.455,00 

Sekretærtjenester 0 14.400 66.000 28.800,00 

Ledergodtgjørelse** 15.000 25.000 25.000 25.000,00 

Tillitsvalgtgodtgjørelse 75.000 71.920 110.000 118.780,00 

Fastgodtgjørelse 

administrasjon 

76.000 66.000   

Rovviltarbeid 48.000 41.280 30.000 39.100,00 

Regnskap/annet 11.000 10.800 10.000 13.000,00 

Arbeidsgiveravgift 25.000 22.790 28.000 27.618,00 

Kontorleie inkl tlf/data 0 4.000 0 8.000,00 

Revisjon/rekvisita 3.000 2.949 2.000 1.927,20 

Rekvisita 0 0 2.000 709,20 

Årsmelding/annonser 18.500 15.036 15.000 13.689,60 

Årsmøte inkl. støtte 

utsend. 

55.000 53.186 54.000 69.040,01 

Styre-/medlemsmøter. 25.000 25.695 15.000 52.665,59 

Porto 12.000 10.377 10.000 8.133,60 

Reisekostnader 55.000 54.075 40.000 45.795,90 

Premier/gaver 2.000 14.907 2.000 1.400,00 

Andre kostnader 1.000 0 1.000 1.042,31 

Heimesida rovvilt*** 5.000 0   

Sum utgifter 431.500 436.853 435.000 483.156,41 

Resultat 43.100 -24.950 0 4.751,99 

 

*) Inkludert nye satsar og 1200 medlemmar. **) Internt vedtak i styret om fordeling 

leder/sekretær. ***) Ført under rovviltarbeid 2014. 

 



 

 

Budsjett Oppland Radiobjøllelag 
2015       

        

Inntekter 
Budsjett 
2015 

Rekneskap 
2014 

Rekneskap 
2013 

Tilskot FKT og OBB 500000 500000 1030000 

Leieinntekter radiobjølle/fms 790000 633420 483950 

Leieinntekter salsteinsavlesere 81000 33750 62500 

Renteinntekter 10000 10034 13186 

Sum inntekter 1381000 1177204 1589636 

        

Utgifter       

Kataloger, mapper 0 2226 0 

Saltsteinavlesere 67500 67500 77500 

Sekretærtjenester 0 2400 4800 

Abonnement 620000 1220216 1688436 

Utstyr 500000     

Fastgodgj. Administrasjon 70000 70000 0 

Regnskap 12500 12150 10400 

Godtgjøringer 5000 4000 59200 

Arbeidsgiveravgift 10000 9130 9813 

Kontorleie/rekvisita 0 2500 5000 

Fakturering, revisjon 12500 11760 8810 

Årsmelding 9000 7600 6845 

Årsmøte 5500 5300 9878 

Styre-/medlemsmøter 10000 879 14631 

Porto 3000 2745 5231 

Reisekostnader 10000 6039 12231 

Andre kostnader 0 0 1411 

Sum utgifter 1335000 1424445 1914186 

        

Resultat 46000 -247241 -324550 

Årsmøte godkjente styrets forslag til arbeidsplan og budsjetter for 2015, med de foreslåtte 
justeringer av arbeidsplanen og med en feil rettet i budsjettet. 
 

12. Tid og sted for årsmøte 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet i 2016 foreslås til 5. mars 2016 på Quality Hotel Strand, Gjøvik, OSG ønsker 

samtidig at Oppland Gjeterhundlag møter på dette årsmøtet. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 



 

 

13. Avslutning 
 
Etter at årsmøtesakene var ferdig behandlet overlot møteleder Anders Svare ordet til leder 
Arnfinn Beito. 
 
Arnfinn Beito takket for tilliten og takket Anders Svare for innsatsen som nestleder i 
Fylkeslaget siste året. Videre takket han for engasjementet og deltagelsen på årsmøtet og 
ønsket vel møtt til årsmøtemiddag med seremoni senere i kveld med utdeling av premier og 
gaver. 

 
Årsmøte ble avsluttet 14.00 

 
14. Fagforedrag  

 
Drift av lokallag ved Arnfinn Beito og Anders Svare. Styret i OSG opplever mange lokallag 

som passive, og ville med dette innslaget sette fokus på kva aktiviteter og roller et lokallag 

skal ha, bør ha og kan ha.  
 
Organisering av gjetarhundarbeidet sentralt ved Cathinka Kjelstrup  

Tilbod og aktivitet i Oppland Gjetarhundlag i dag ved Anne Kari Veikleenget og Mette Berg  

 
Praktisk trening og bruk av gjeterhund ved representanter fra Oppland Gjeterhundlag, ved 

Anne Kari Veikleenget, Torkjel Solbakken, Irene Amundgård og Endre Amundgård. Denne 

bolken gikk føre seg ute og viste hunder som nybegynnere, som vanlige brukshunder og som 

nesten konkurransehunder.  

 

Bruk av kadaverhunder og presentasjon av Norske Kadaverhunder v/Tor Romsås, som også 

presenterte forsamlinga for NM i bruk av gjeterhund i Fåvang 2015. 

 

Retten og plikta til gjerdehold, ved jordskiftedommer Kjetil Brandsar. 

 

Dag Lindheim skulle her ha et foredrag om avslutting av prosjektet «Friskere geiter», og om 

det var fare for smitte fra sau til geit på utmarksbeite. Han måtte melde forfall pga. sykdom. 

Tore Krogsveen steppet inn og forklarte hovedpunkta i konklusjonene som Lindheim skulle 

komme med. 

 

Killing-produksjon – pris og marked. Nytt frå Nortura ved tilførselsleder småfe øst, Erling 

Skurdal. Skurdal fikk noe bedre tid pga. hendelsen i foredraget over, og utvidet foredraget sitt 

med mottak av sau og lam 2014/15 og prognose for 2015. 

 

Ei oppmuntring til slutt og vel heim ved Pål Kjorstad. Han takket for utnevnelsen som 

æresmedlem og forklarte hvor avgjørende det var å stå sammen i et samlet «Sau og Geit». 

Han la videre inn mange eksempler på hvorfor småfeprodusenter var viktige 

samfunnsbyggere, hvorfor småfeprodusenter skulle være stolte av det de gjorde og hvor 

heldige vi var som kunne være småfeprodusenter. 

 

Til slutt er det på sin plass å takke «Svamparna» for herlig dansemusikk begge kveldene. 



 

 

15. Utdeling av premier og utmerkelser og årsmøtefest 
 
I seremoni under årsmøtemiddagen ble det foretatt markering med utdeling av premier og 
utmerkelser.  Bjørn Magnus Tordhol hilste fra Oppland Bondelag og Terje Holen hilste fra 
Oppland Bonde- og Småbrukarlag og takket for maten.   
 
Premier og utmerkelser ble tildelt: 
Premie for beste vær av NKS ble tildelt: Tove og Hans Rønshaugen, Sør-Fron. 
Premie for beste spælvær ble tildelt: Bodil og Geir Amrud, Fåvang, 
Premie for beste bukk ble tildelt: Marianne og Nils Skrebergene, Beito. 
Premie for beste gjeterhund: Jan Briskeby, Lunner. 
Sigurd Krekke fikk takk og gave for god hjelp med arkivet til OSG. 
Pål Kjorstad ble utnevnt til æresmedlem i Oppland Sau og Geit. 
 
Dombås, 13. – 15/2 2015. 
 
 
 
 
 
                Wenche Olsen                                   Torbjørn Elvestad 
                       (sign)                                                                  (sign)                                          
 
 
 
 
 
                Anders Svare                                                        Pål Kjorstad  
                     (sign)                                                                      (sign)                    
                  Møteleder                        Sekretær 
 
  

 


