
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 fredag 8. november 2013 kl 15.00-18.30. 
 
Møtet ble holdt på Hafjell Quality, Øyer 

 

Sakliste: 

Sak 50/2013: Referatsaker 

- Referat fra styremøte 2. september ble godkjent. 

- Beiteseminar på Beitostølen 19. og 20. september. Håkon hadde innlegg på turen 

lørdag og Pål hadde innlegg om elektronisk overvåking søndag. 

- Representantskapsmøte i NSG 24. oktober. Håkon, Ken og Pål deltok. Håkon hadde 

innlegg frå Oppland på møtet. 

- Oppsummeringsmøte 30. oktober om beiteseminaret i regi av FM Oppland. Pål deltok. 

- Medlemsmøte for Ringebu og Fåvang Sau og Geit 6. november. Pål deltok med info 

frå OSG og NSG. 

 

Sak 51/2013: Årsmøtehelga på Beitostølen 7.-9. mars 2014. 

Ramme for program og ansvarsfordeling for arrangementet ble vedtatt. 

Fredag 7. mars:  

 Årsmøte Værring 41 Oppland kl 17-19.30 (åpent). 

 Årsmøte i Oppland Gjeterhundlag var blitt bestemt en annen tid og Oppland 

Gjeterhundlag blir dermed bare innvitert til årsmøtet i OSG. 

Lørdag 8. mars: 

 Årsmøte i Oppland Sau og Geit (årsmøtesaker) kl 09-13 (åpent for alle) Anna blir 

møteleder.  

 Årsmøte i Oppland Sau og Geit (faginnslag: Nortura + en politiker) kl 14-17.  

 Utdeling av premier og utmerkelser m/kulturelle innslag kl 18-19. Håkon står for 

sermonien  

 Festmiddag kl 19. 

Søndag 9. mars:  

 Fagseminar m/tema sauavl kl 9-13 

o Animialia presenterer muligheter med ny sauekontroll  

o Sauerasenes sterke og svake sider v/Avlsavdelingen i NSG 

o Rekruttering av avlsdyr i bruksbesetninger v/Leder i Avlsrådet  

Pål er ansvarleig for å få på plass foredragsholdere. 

 

Sak 52/2013: Rovviltssaker. 

- Høringssak - endringer i forskrift om erstatningsordning for husdyrtap forårsaket av 

rovvilt, hvor det ble vist til tilsendt e-post fra Pål og NSG. Pål gikk i gjennom saken 

og det ble enighet om at Pål forfattet et høringsdokument ut fra diskusjonen, og ut fra 

innspill fra Fåvang Sau og Geit, Nordre Land Sau og Geit og Lesja Sau og Geit. Dette 

blir så sendt NSG etter at styret har godkjent det. 

- Pål informerte om kommende saker knyttet til rovviltsaker, så som spenningen rundt 

anken av Krokann-dommen, og saker til kommende møte i rovviltnemnda. 



 

Sak 53/2013: Dekning til lokallag for deltagelse på møter. 

Fylkeslaget har mottatt henvendelse fra lokallag om mulighet for dekning av kostnader til 

deltagelse på regionale møter og kurs. Det ble konstatert og vedtatt at fylkeslaget ikke har 

midler eller vedtatt budsjett til dette formålet. Fylkeslaget sender som hovedregel en fra styret 

til regionale og nasjonale møter. Disse utsendingene må da selvsagt informere videre nedover 

i organisasjonen om viktige emner som blir tatt opp.  

 

Sak 54/2013: Geitesaker. 

Geitedagene ble arrangert på Fefor Høyfjellshtell i Nord-Fron 23.-25. august. Vi holdt 

styremøte i OSG i forkant av arrangementet, og flere av styremedlemmene våre var til stede 

på noe av arrangmentet. Ken og Håkon informerte om arrangementet, og var enig i at det var 

godt besøkt og vellykket. 

Håkon fekk i oppgave å ta opp geitesaker og andre saker på representantskapsmøte i NSG. 

 

Sak 55/2013: Sak fra Austvang vedrørende risiko knyttet til smitte ved kåringssjå 

OSG hadde for en stund siden mottatt brev om dette. Det ble vedtatt at Ken skulle svare på 

dette brevet. 

 

Sak 56/2013: Rundskriv januar 2014 (utsending uke 1-2014) 

 Årsmøte/seminarhelga 7.-9. mars 2014 

 Informasjon om skifte av sekretær fra 01.01.2014 

 Informasjon foran valgene 2014 

 Regionmøter januar/februar 2014 

Pål fikk ansvar med å skrive og få sendt ut rundskrivet første uka i januar.  

 

Sak 57/2013: Deltagelse på møter fra styret. 

Avklaring om hvem som representerer OSG på møter/kurs: 

- 13.-14. november rovviltseminar, Oslo. Pål deltar. 

- 19.-20 november – Oppland Bondelag, Øyer. Håkon deltar. 

  

Sak 58/2013: Valgnemdas oppgave fram til årsmøte 2014 

Styret oversender brev til leder i valgnemnda med informasjon om hvem som er på valg og 

annen relevant informasjon. Ken sørger for dette, og for at representant fra valgnemnda møter 

på begge ledermøtene på nyåret. 

 

Sak 59/2013: Eventuelt 

 

 

Håkon Gjelstad      Ken Lunn 

Leder        Sekretær 

 


