Akershus Sau og Geit
Informasjon til medlemmer

Godt nytt år!

Akershus Sau og Geit

Innkalling til årsmøte 2016
Det innkalles til årsmøte i Akershus Sau og Geit på Quality
Hotel Strand på Gjøvik lørdag 5. mars 2016 kl. 09.00. Hvert
lokallag kan møte med 1 representant pr. 25. medlemmer på
fylkeslagets årsmøte. Dvs. 1 representant (1-25 medlemmer),
2 representanter (26-50 medlemmer), osv. Oversikt over antall
representanter per lag er sendt ut til lokallaga.
Vi minner om at lokallag som vil sikre årsmøteutsendinger
plass på seminaret med overnatting til årsmøtehelga, må
huske å melde seg på så snart som mulig. Siste frist: 5.
februar 2015. Vi minner om at det samme gjelder for
årsmøteutsendinger til Romerike værring.

Påmelding
Påmelding helst direkte på hjemmesiden til Akershus Sau og Geit: www.nsg.no/akershus
eller til Cathinka Kjelstrup på e-post: sekr.akershus@sauoggeit.no mob: 416 77 608
Ved annen påmelding vær vennlig å oppgi følgende: Navn, adresse, epost, tlf, og eventuelt
opplysninger om hvilket lokallag man er utsending fra.
Saker som lokallaga ønsker å fremme for årsmøtet. Frist – 15.02.16
Styret ber om at lokallaga sender saker inn til styrets sekretær innen 15.februar slik at styret
får ordnet sakslista til årsmøtet.
Saksliste og papirer før årsmøte
Alle sakspapirer og saksliste blir sendt til
utsendinger før møtet og endelig saksliste blir
publisert på hjemmesiden.
Forslag på kandidater til valgene på årsmøtet
Det kan fremmes forslag på kandidater og sendes til
valgnemndas leder
Håkon Blakkisrud, mob: 91182976 eller
blakkis@hotmail.com

Valgkomité
Leder: Håkon Blakkisrud, Eidsvoll
Karianne Kjelstrup, Asker og Bærum
Halvor Sjuve, Feiring
Vara: Marianne Aas, Nannestad

E-post til alle medlemmer
Fylkesstyret sender ut det meste av informasjon på e-post. Derfor er det viktig at epostene
som er oppgitt er riktige, og at medlemmer som ikke har registrert sin e-post får gjort dette.
Gå inn på Min Side på NSG og registrer selv, eller gi beskjed til Cathinka Kjelstrup på e-post:
sekr.akershus@sauoggeit.no mob: 416 77 608

Akershus Sau og Geit
Følgende er på valg i 2016
Leder:
Styremedlemmer:
Nestleder til styret
Vara-medlem til styret

Valg av revisor
Møteleder for årsmøte 2017
Valgkomite
Vara valgkomite

Håvard Semb, Eidsvoll (1 år)
Cathinka Kjelstrup, Asker og Bærum (2 år)
Ragnar Hennum, Gjerdrum (2 år)
Asle Varnås, Aurskog-Høland (1 år)
Mona Solberg, Eidsvoll (1 år)
Ingrun Nordengen, Nannestad (1 år)
Jan Erling Aurstad, Eidsvoll (1 år)
Ola Bihaug, Hurdal, (2 år)
Anders Klaseie (1 år)
Håkon Blakkisrud, Eidsvoll (3 år)
Marianne Aas, Nannestad (1 år)

NB! Priser på helgen er kr. 1240,i dobbeltrom og kr. 1440,- i
enkeltrom pr. person pr. døgn,
inkluderer frokost, lunsj, middag
og seminar. Det er òg mulig med
dagpakker.
Gruppen «Svamparna» spiller til
dans både fredag og lørdag.

Program for årsmøte- og seminarhelgen
Fredag 4. mars:
16.00: Årsmøte Ring 41 Oppland, Romerike værring i Akershus og Ring 30 Hedmark
17.30: Åpning av seminaret v/fylkeslederene i Akershus, Hedmark og Oppland
17.35: Tema avl: Avlsframgang i teori og praksis v/tillitsvalgte sentralt og lokalt
19.30: Middag, bufè

Lørdag 5. mars:
09.00: Årsmøte i Oppland Sau og Geit, Hedmark Sau og Geit og
Akershus Sau og Geit
11.00: Pause
11.15: Årsmøtet fortsetter
13.00: Lunsj
14.00: Tema ull v/Tony Barmann, Norilia
15.00: a) Årsmøte i Oppland Gjeterhundlag, Hedmark Gjeterhundlag og Akershus
Gjeterhundnemnd bruker den tiden de trenger parallelt med:
15.00: b) Kjøttproduksjon på geit av bygging av fjøs v/Tåle Willerud
15.30: Utfordringer ved sambeiting mellom sau og geit v/Dag Lindheim, Tine
16.00: Sauens helse ved ulike bygningsløysingar v/Karianne Muri, NMBU
16.30: Etehastighet, fôrsøl og plassforhold v/Stine Grønmo, NMBU
17.00: Kostnadseffektive sauefjøs? v/Anne Strøm Prestvik, NILF
17.40: Orientering om prosjektet ”Ny giv”
v/Nils Inge Hitland, Hordaland Sau og Geit
19.00: Premiesamling
19.30: Festmiddag m/Torvild Sveen som toastmaster og sosialt samvær
m/dansemusikk

Søndag 6. mars:

09.00: Slakteriene sin time, Nortura, Nordfjordkjøtt, Furuseth og Fatland
10.00: Tema helse: Skurv og snyltere hos småfe v/Lisbeth Hektoen, Animalia
11.00: Pause, utsjekking
11.30: Tema utmark v/Per Fossheim, FKT-prosjektet
12.10: Erstatningsoppgjøret sett fra FM sin side v/Sidsel Røhnebæk, FM Oppland
12.45: «Vel heim», ved Pål Kjorstad
13.00: Lunsj.

