
Oppland Sau og Geit 

 
Postadresse:   Telefon: 95234775 Bankgiro:   

Oppland Sau og Geit   2095.19.84249 

v/ Ken Lunn 

Børsvollvegen 333 

2846 BØVERBRU  E-post: ken.lunn@tine.no  

 

Referat fra styremøte onsdag 16. januar 2013 . 
 

Møte ble holdt hos Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer. 

Deltagere: Pål Kjorstad, Håkon Gjelstad, Tobias Stubrud, Anna Ulmo, Alf Ouren, Terje 

Bakken, Sidsel Røhnebæk, Anders Svare og Ken Lunn 

 

Sak 1/2013: Referatsaker 

- Referat fra styremøte 19.11.2012 

- Referat fra styremøte/svar på høringssak 9.12.2012 

- Referat fra ledermøtene 9. og 10. januar 2013  

 

Gode tilbakemeldinger på lokallagsledermøtene. Tilbakemeldingene var blant annet: Passe 

stor forsamling og god dialog. En god arena for å styrke kontakt og samarbeid mellom 

lokallag. Styret vil be om tilbakemelding i årsmøte fra lokallaga på opplegget som var valgt i 

2013 i forhold til de tidligere regionmøtene.  

 

Sak 2/2013: Årsmelding 2012. 

Utkast fra trykkeriet ble gjennomgått og Anna Ulmo hadde lest korrektur. Anna gikk gjennom 

foreslåtte endringer i styremøte. Planen er at årsmeldinga produseres torsdag 17.01 og fredag 

18.01.12, og sendes ut så snart den er ferdig trykt. 

Samlet er det bestilt 1450 årsmeldinger, der ca 1250 sendes per post, Sidsel får 50 stk til 

utdeling, og vi har 150 stk til utdeling/arkiv mm. 

Styrets årsmelding for 2012 legges fram for årsmøte for godkjenning. 

 

Sak 3/2013: Reviderte regnskaper for 2012. 

Regnskapene og revisjonsrapporten ble gjennomgått.  Regnskapene legges fram for årsmøte 

som styrets anbefalte regnskap for Oppland Sau og Geit for 2012. 

 

Sak 4/2013:  Styrets forslag til arbeidsoppgaver og budsjett for 2013 (sak 10 i årsmøte). 

Styret forslag til prioriterte arbeidsoppgaver 2013: 

 Innspill til jordbruksforhandlingene 

 Geitedagene 2013 er lagt til Fefor, Vinstra i august – OSG er medarrangør. 

 Delta på styremøter, årsmøter eller medlemsmøter i lokallag som forespør. 

 Bidra til god kontakt/samarbeid med NSG, Nortura, TINE, Fylkesmannen, 

nabofylkeslag, Oppland Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, SNO  

 Bidra i arbeidet for økt oppslutning om sauekontrollen 

 Medlemsverving – mål >1200 medlemmer også i 2013 

 Oppdatering av heimesida og annet informasjonsarbeid mot medlemmene 

 Søke FKT-midler og andre midler til drift av Radiobjøllelaget  

 Søke BSF-midler og andre midler til relevante arrangement og prosjekter 

 Videreføre engasjementet og kontaktnettverket i rovviltarbeidet  

 Planlegge kontaktmøter/lokallagsledermøter og seminar/årsmøte i februar 2014 



 Arbeide med utfordringer knyttet til gjerding/gjerdeplikt, spesielt mot utmark 

 Arbeide for tettere kontakt/samarbeid med Oppland Gjeterhundlag. 

 Arbeide med rekruttering til næringa – tiltak for unge småfebønder 

 

Styret ber årsmøte om tilbakemelding på om det er andre tiltak og eventuelt  

prioriteringsrekkefølge på foreslåtte aktiviteter? 

 

Styrets forslag til budsjett for 2013 som legges fram for årsmøte. 

Fylkeslaget  Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap2011 

Inntekter:     

Kontingenter 280.500 288.250 250.000 245.420 

Roviltkontingent 30.000 29.800 29.800 23.680 

Sponsor/annonser/kurs 54.500 54.500 55.000 40.759 

Renteinntekter 20.000 15.683 30.000 19.546 

Prosjekt, annet  30.000 26.600 50.000 0 

Sum inntekter 415.000 414.533 414.800 304.860 

     

Utgifter:     

Fagdag, rundskriv, mm 25.000 26.708 15.000 19.404 

Sekretærtjenester 28.000 28.000 31.000 31.000 

Ledergodtgjørelse 20.000 20.000 20.000 20.000 

Tillitsvalgtgodtgjørelse 88.000 88.525 80.000 88.225 

Rovviltarbeid 30.000 21.300 33.000 32.300 

Regnskap/annet 10.000 9.000 9.600 9.600 

Arbeidsgiveravgift 20.000 19.573 21.000 21.166 

Kontorleie inkl tlf/data 9.000 9.000 12.000 11.500 

Revisjon/regnskap 4.000 3.300 3.000 2.734 

Rekvisita 4.000 3.358 3.000 999 

Årsmelding/annonser 20.000 16.208 20.000 13.741 

Årsmøte inkl. støtte 

utsend. 

70.000 71.240 60.000 59.937 

Styre-/medlemsmøter. 30.000 14.380 40.000 27.785 

Porto 10.000 10.553 12.000 12.359 

Reisekostnader 40.000 36.021 45.000 42.145 

Premier/gaver 5.000 20.199 5.000 7.500 

Andre kostnader 1.000 426 2.000 723 

Sum utgifter 410.000 397.691 411.600 401.118 

     

Resultat 2.000 17.042 3.200 9.670 

 *) Inntekter og utgifter til Skotlandsturen er ikke inkludert i disse budsjett og regnskapene 

 

Sak 5/2013: Saker styret og laga vil fremme for årsmøtet (sak 7) 

 

Årsmøtesak: 7 a. Ekstrakontingent rovvilt 2013. 

Forslag til vedtak: 

Styret fremmer forslag på kr 25 per medlem i ekstrakontingent rovvilt i 2013. Fylkeslaget 

sender krav til lokallaga på kontingent basert på medlemstallet i 2012. (Alf legger fram saken) 



 

Årsmøtesak: 7 b. Refusjon for deltagelse på årsmøte for lokallagsutsendinger  

Forslag til vedtak: 

Styret fremmer forslag om at 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 10. mars 2013 har sendt oversikt 

over tillitsvalgte til sekretæren. 

Refusjonen på kr: 500 per utsending trekkes fra på fakturaen for ekstrakontingent rovvilt. 

(Tobias legger fram saken) 

 

Årsmøtesak 7c. Sak fra Øystre Slidre – felling av fredet rovvilt rovvilt i beiteprioriterte 

områder. 

Øystre Slidre Sau og Geit har meldt inn sak knyttet til ansvar for felling av fredet rovvilt i 

beitprioriterte områder.  

 

Sak 6/2013: Tid og sted for årsmøte i 2014. 

Steder hvor årsmøtehelga er holdt i perioden 2006-2013: 

2013: Gudbrandsdal Hotel Spidsbergseter, Ringebu – sammen med Hedmark 

2012: Quality Hotel Strand, Gjøvik 

2011: Quality Hotel, Øyer 

2010: Vågå Hotell, Vågå 

2009: Quality Hotel Fagernes, Nord-Aurdal 

2008: Spåtind, Nordre-Land 

2007: Gudbrandsdal Hotel Spidsbergseter, Ringebu 

2006: Rondeslottet, Otta 

 

I 2014 er det Valdresregion sin tur til å ha holde årsmøte. Dette vurderes opp mot et videre 

samarbeid med Hedmark etter evaluering av årsmøtehelga 2013. 

 

Sak 7/2013: Årsmøte og  seminaret 2013 – planlegging av arrangementet. 

Liste over gjester som skal inviteres ble gjennomgått: NSG, (styret/adm) OBS, OB, 

Æresmedlemmer, premier for beste vær, beste gjeterhund, Sidsel, Marie, Nortura,  

Invitere presse (pressekontakt – Anna Ulmo)  

Gjennomgang av program/fordele oppgaver ansvar 

Programmet ble gjennomgått, Anna og Alf ønsker velkommen – frammøte til lunsj kl 12.30 – 

forberedelse fra kl 13.00. Håkon kommenterte kort årsmøteledelsen. Detaljer i årsmøteplanen 

gjennomgås fredag 15.02 etter ankomst. 

 

Sak 8/2013: Aktuelle kandidater til fylkeslagets diplom/utmerkelser. 

Styret vurderte kandidater til fylkeslagets diplom.  

 

Sak 9/2013: Innspill til jordbruksforhandlingene 2013. 

Innspill fra lokallagsledermøtene: Se referat på hjemmesida fra møtene 9. og 10. januar. 

Leder utarbeider et forslag som sendes styremedlemmene for godkjenning. Det ble foreslått å 

ta utgangspunkt i innspillene som ble fremmet i 2012, samt de tillegg som kom i 

lokallagsledermøtene. 

 

 



Sak 10/2013: Radiobjølleprosjektet. 

Årsmelding og regnskap for 2012 ble gjennomgått og disse legges fram som styrets anbefalte 

for årsmøte. 

Forberedelse av sak til årsmøte for å vedta leiepriser for bjøller og annet utstyr i 2013, samt 

arbeidsplan og budsjett for 2013. 

 

Sak 11/2013: Saker fra valgnemnda v/Ander Svare, Leder i valgnemnda. 

Valgnemndas leder deltok i møte og stilte spørsmål rundt gjeldende satser for godtgjørelser. 

Leder i valgnemnda Anders Svare orienterte om valgnemndas innstilling foran valget i 

årsmøte 2013. 

 

Sak 12/2013: Saker fra værring 41/avlsutvalget. 

Tobias orienterte fra møte i regionen hvor høringssaken om organisering av avlsarbeidet i 

NSG ble samordnet.  Tilbakemeldingen var at det var stort sett enighet i regionen på de fleste 

områder. Det ble åpnet for frivillig løsning ift organisering i en ring innen fylkene eller egne 

ringer 

 

Sak 13/2013: Geitesaker. 

Styret i fylkeslaget ivaretar behandling av geitesakene etter nedlegging av fagråd geit. Når 

bukkeringene ble nedlagt vedtok fagråd geit at tildeling av premie for beste avkomsgranska 

bukk i Oppland skulle opphøre til Prosjekt Friskere geiter var nærmere mål og at beregning av 

indeks på bukkene etter nytt opplegg var etablert.  

Styret ga geiterepresentanten i oppdrag å utarbeide kriterier for tildeling av premien i samråd 

med geiterådgiver i NSG.   

 

Regler for tildeling av Oppland Sau og Geit sin premie til oppdretter av beste bukk: 

Premie tildeles oppdretter av den bukken i Oppland som har den høyeste avlsindeksen (o-

indeks) i desember, det året den får sin første offisielle indeks. 

Dersom det er flere bukker som får samme avlsindeks, blir den bukken som har flest døtre 

bak avlsindeksen rangert høyest. Bukken må være kåra, bukken må ha offisiell indeks. For 

tiden er gjeldende krav at den har minst 5 døtre i produksjon med minst en melkekontroll, 

melkeanalyse og jurvurdering.  

 

Premien for beste bukken i Oppland ved indekskjøring i desember 2012 tildeles Jørgen 

Holden, 2960 Røn for bukken 2010336 med avlsverdi 133 Bukken er brukt i tidligere Valdres 

bukkering og er registrert med 8 døtre i 2 besetninger. Bukken har genstatus Ikke-null*Ikke-

null. 

 

Premien som er valgt avdukes i årsmøte 2013.   

 

Sak 14/2013: Rovviltsaker. 

Flere har anket på rovvilterstatninga i år, med en hovedvekt på beitebrukere i Øystre Slidre. 

Rovviltnemnda for region 3 vedtok den 29/11 en kvote på totalt 8 gauper, med en 

hunndyrkvote på 2 dyr >1 år for Oppland i 2013. Innstillingen fra sekretariat var på hhv 7 og 

2 dyr.  

Etter at nemnda fattet sitt vedtak har en hanngaupe (ungdyr) blitt påkjørt og drept av bil i 

Oppland. Dette dyret vil belaste kvoten, jf § 7 femte ledd i rovviltforskriften. 



Senere har det vært registrert minst 7 familiegrupper av gaupe i Oppland, 2 utenfor og 5 i 

sona. Ut fra dette gjorde dermed Rovviltnemnda dermed på siste møtet vedtak om å øke 

hunndyrkvota til 3.  

Ingen nye jerver eller ulv er felt på lisensfelling. 

Hvis ingen flere jerver blir felt i kvotejakttida frem til 15/2, vedtok nemnda at DN må ta ut 

restkvota, og vi håper at denne blir tatt ut i Langsua/Øystre Slidre. 

Det blir spennende å se hvordan den nye FKT-forskriften vil innvirke på årets FKT-søknader i 

fylket. 

Regionmøtene arrangert av FM vert halde, der alle møtene har denne møtetida: kl. 10.00-

14,30. 

 28. jan . Bioforsk Løken/Øystre Slidre 

 29. jan Otta vgs.  

 30. jan Lena vgs.  

 5. feb. Gausdal vgs.  

 

Sak 15/2013: Eventuelt. 

Profileringsmateriellet som er under utarbeidelse kvalitetssikres før produksjon. Målet er at 

alle roll-ups skal være ferdigstilt til seminarhelga i februar. Utkast skal foreligge til neste 

styremøte. 

 

Neste styremøte utsettes (fra torsdag 31. januar) til tirsdag 5. februar kl 20-21.30 

 

    

 

 

 

 
 


