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Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - desember 2010 
 

Invitasjon til regionmøter januar 2011. 
Det inviteres med dette til de årlige regionmøtene. Vi håper at lokallag stiller med to 

representanter og beitelaga med en representant. Møtedatoer/steder er: 

Måndag 10. januar 2011 kl 19.00 – Sødorp Gjestegivergard, Vinstra 

Tysdag 11. januar 2011 kl 19.00 – Quality Hotell, Fagernes  

Onsdag 12. januar 2011 kl 19.00 – Aas kommunelokale, Bøverbru  

 

Sakliste: 

1. Radiobjelleprosjektet. Status 2010 og satsing videre v/Pål Kjorstad 

2. Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i region 3/ Oppland. 

Gjennomførte tiltak i 2010, aktuelle tiltak i 2011 v/Sidsel Røhnebæk 

2. Beiteprosjektet i Oppland v/Marthe Lang-Ree hos Fylkesmannen. 

3. Saker lokallaga ønsker å ta opp. 

4. Informasjon om aktuelle saker fra styret og valgnemnda 

 

Innkalling til årsmøte 2011. 
Det innkalles til årsmøte i Oppland Sau og Geit på Quality hotell, Øyer lørdag 19.02 2011 kl 

09.00.  Styreleder Ove Omundsen i Norsk Sau og Geit kommer til vårt årsmøte.  

Lokallag som vil sikre årsmøteutsendinger plass på seminaret må huske å melde på! 

 

Invitasjon til fageseminar 18.-20. februar 2011 

Oppland Sau og Geit har gleden av å invitere til det 25. fagseminaret i rekkene. Første 

seminar ble holdt i 1986. Påmelding innen 12.01.2011 til Ken Lunn på sms/tlf: 95234775 / e-

post: ken.lunn@tine.no. Begrenset antall plasser. Listene inndras ved fulltegning. 

 

Seminarprogrammet ligger på nettsida til OSG og er også vedlagt. 

Priser står på seminarprogrammet. For pris på deler av arrangementet, kontakt Ken Lunn. 

 

Kandidater til utmerkelser og fylkeslagets diplom. 
Styret ber om at forslag fra laga på kandidater til utmerkelser og fylkeslagets diplom sendes 

styrets leder Pål Kjorstad, 2647 Sør Fron innen 12. januar 2011. Ev. på e-post: 

pkjorstad@ventelo.net  

 

Saker som lokalaga ønsker å fremme for årsmøtet. Frist - 17.01.11 
Saker som lokallag ønsker å fremme for årsmøtet må være styret i hende seinest 1-en måned 

før årsmøtet. Styret ber derfor om at aktuelle saker sendes styrets leder innen 17. januar 2010. 

 
NB! Nettsidene i NSG/fylkeslagene er til tider ute av drift rundt nyttår pga omlegging! 
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Radiobjelleprosjektet. 
Første driftsår i radiobjelleprosjektet er gjennomført. Det er lagt planer for videre satsing. 

Informasjon vil bli gitt på regionmøtene i januar, men interesserte kan også ta kontakt med 

Pål Kjorstad, tlf 99034406 for informasjon. 

 

Forslag på kandidater til valgene i årsmøtet. 
Valgnemnda deltar med representant i regionmøtene. Laga kan fremme forslag på kandidater i 

regionmøtet eller sende det til valgnemndas leder som er Erik P. Borgen, 2634 Fåvang – tlf: 

91189101 innen 12.01.11. Gjerne på e-post: epborgen@frisurf.no 

 

Følgende er på valg: (i parantes står det om de som er på valg stiller til valgkomiteens 

disposisjon eller ikke) 

Leder:    Pål Kjorstad, Sør Fron  (stiller)  

Styremedlemmer:  Kjell Ivar Bergehagen, Lillehammer (stiller ikke til gjenvalg) 

    Alf  B. Ouren, 2836 Biri (stiller) 

Nestleder til styret:  Kjell Ivar Bergehagen, Lillehammer (stiller ikke til gjenvalg) 

Varamedlemmer til styret: 1. Jann-Erik Dalum, Lesja (stiller) 

    2. Astrid Venås Sønstegård, Gausdal (stiller) 

    2. Anne Ingeborg Terningen, Dokka (stiller) 

Valg av revisor:  Toten regnskapskontor, Eina  

Nye medlemmer til valgnemnda m/personlige varamedlemmer og leder for valgnemnda. 

(Det foreslås en endring knyttet til felles valgnemnd for Oppland Sau og Geit for årsmøte. Det 

medfører at det må innstilles på valgnemnd både etter gjeldende ordning og ev. ny ordning) 

Møteleder for årsmøte i 2012. 

Valgkomiteen har også i oppgave å fremme forslag på godtgjørelser til tillitsvalgte. 

 

Fylkesstyrets oppfordrer lokallaga å arbeide med/ gi innspill på følgende: 
 Strategiplan i NSG 2011-2013 

 Jorbruksforhandligene 2011 

 Saker til landsmøte i NSG – frist 12.01.2011 (OSG har frist 18.01 til NSG) 

 Oppfordring til medlemsskap i sauekontrollen som dokumentasjon på dyreholdet 

 Informasjon til medlemmene med oppfordring til å søke om deltagelse i 

radiobjelleprosjektet 

 
Det er fint om lokallaga kommer med innspill på disse sakene på regionmøtene i januar eller 

sende innspill innen 12.01.2011 til fylkeslagets leder på e-post: pkjorstad@ventelo.net eller 

per post til: Pål Kjorstad, 2647 Sør-Fron.  

Lokallag som ønsker deltagelse fra styremedlemmer på lokallagsmøter/årsmøter oppfordres 

til å ta kontakt med leder eller et styremedlem i god tid før møtet.  

 

Fakturert rovviltkontingent og utbetalt refusjon for årsmøteutsendinger.  
Det er i desember utsendt faktura på ekstrakontingent rovvilt 2010 på kroner 20 per medlem. 

Refusjon til lokallaga på kroner 500 per utsending er overført lagets konto 16.12.2010.  
 

Styret i Oppland Sau og Geit ønsker dere alle et riktig godt nytt år! 
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