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Referat fra telefonstyremøte tirsdag 5. februar 2013  
 

Sakliste: 

Sak 16/2013: Referat saker 

- Referat fra styremøte 16.01.2012 ble godkjent uten endringer. 

- Regionmøtene arrangert av Fylkesmannen. Pål og Anna deltok på Otta og Pål deltok i 

Gausdal. Marie Skavnes deltok fra Beitebruksprosjektet, Stig Horsberg orienterte om 

nye retningslinjer for RMP og for tildeling av midler av dette gjennom organisert 

beitebruk, Harald Klæbo orienterte om retningslinjer for tildeling av FKT-midler i 

forhold til den nye forskriften om bruk av FKT-midler, Jonny Mathisen orienterte fra 

”Norske Kadaverhunder”, Anette Jørstad deltok fra Prosjekt ”Effektiv skadefelling”, 

Terje Dalbakk representerte de med godkjent sporhundekvipasje i Oppland og Sidsel 

Røhnebæk ledet møtene. Godt gjennomførte møter. 

- Årsmeldinga ble i år sendt som B-post og det gjorde at den kom i posten ca 6 dager 

etter levering på Posten. I tillegg er det rettet opp en feil i resultatlista under delen fra 

Oppland Gjeterhundlag. Ny versjon ligger på nettsida vår. 

- Øystre Slidre Sau og Geit er svært fornøyd med felling av jervetispe i kommunen. 

- I skrivende stund er det att bare 1 gaupe i Nord-Gudbrandsdalen på kvota 

 

Sak 17/2013: Saker i tilknytning til årsmøtehelga. 

Styrets innstilling til vedtak i sak til årsmøte fra Øystre Slidre:  

Pål la fram utkast til styrets forslag til vedtak i saken. Øystre Slidre orienteres om forslaget 

som vil bli fremmet. 

 

Saksmapper: 

Saksmapper lages til årsmøtehelga. Mappene inneholder sakliste og deltagerliste. Det legges 

ut sakspapirer til årsmøtene og navnelapper. Det krysses av på liste etter hvert som deltagerne 

kommer. Alf og Anna har ansvaret for dette sammen med en fra Hedmark. 

 

Forberedelse til årsmøtehelga: 

Håkon og Ken går gjennom tidsprogram for gjennomføring av årsmøtet. 

Anna kontakter avisene i Oppland ift arrangementet. 

Siste gjennomgang fredag ved ankomst på Spidsbergseter. 

 

Sak 18/2013: Eventuelt. 

- Roll-up ble gjennomgått og godkjent med noen endringer. 

- Landsmøte 2013 på Gjøvik: Pål ønsker velkommen og arbeider med underholdning.  

- Søknad om trykking av boka Samdalen – historia om en fjelldal. Styret i Oppland Sau 

og Geit vedtok å ikke innvilge støtte til trykking av boka. 

 

Telefonstyremøte som var planlagt 12. februar avlyses. Neste styremøte blir fredag 15. 

februar 2013 kl 12.00 på Spidsbergseter. 


