
 

 

Julehelsing frå Møre og Romsdal Sau og Geit. 

 

Som ei julehelsing til alle medlemmane legg me ut eit ”møtereferat” frå Årsmøte  i 

Kristiansund 28.02 og 1.03 2009 i bileter og litt tekst. 

Mykje av det som skjedde står også i Årsmeldinga for 2008 som ligg på heimesida. 

 

 

 

Me møttest hjå Evy og Terje Starheim på Vågen gard på Averøya. På Vågen gard driv dei med 

økologisk sauehald,vidareforedling av saueslakt og turisme. 

I tillegg til ein framifrå ”lunch” med fleire lokale rettar fekk me ei innføring i korleis det er å drive 

sauehald her ute. 

 

Sauehaldet er utegangarsau som livnærer seg avdet som veks her ute,-kystlynghei kallast det . 

Me har ikkje bilete av den uisolerte fjøset,men ser forsamlinga på veg til fjøset som ligg ca 500 m frå 

gardstunet 

Frå Vågen gard bar det til Kristiansund og faggforedrag. Første mann ut var Yngve Rekdal so snakka 

om bruk av utmarksbeite. 



 

Evy og Terje har fått mange utmerkingar for god mat.                      Yngve Rekdal 

Yngve heldt ein inspirerande og spennande foredrag og me tåler meir,-mykje meir av han. 

 

 

Årsmøteforsamlinga                                                        Inger Johanne deler ut gåver 

To andre foredragshaldar var i aksjon første ettermiddagen: Olav  Væhre frå Nortua  og  John Magne 

Kronbord     frå Gjensidige. 

Alle tre fekk fine kunstneriske skjorter med motiv paringstid. Dette var skjorter som vart til overs då 

me måtte avlyse Sauefestivalen i Innerdalen i aug 2008 pga ein sakna person i imrådet. 

 

Om kvelden var det klart for middag med kulturelle innslag og utmerkingar. 

 



Tor Erik Jernstad og fylgje hadde folkemusikkkonsert     Susan Osnes og Andor Bjørke hadde beste gjetarhund. 

 

 

Sunnylven sau og geit var årets lag                                            Eva og Hogne Humberset hadde beste bukk 

 

Stolte eigarar av beste vær Ottar Moen og kona                                        Deler av festlyden 

 

 

 

Årsmeldinga lagt fram av mellom andre Magnus                     ..og Åshild 

 



 

Ola Søgnesand fortalde frå Prosjekt Geit i Vekst og Helga Kvamsås frå Geitkontrollen og Synnylvsprosjektet. 

Ola er lite flink til å ta bilete av seg sjølv, og heller ikkje av Helga. Difor har me ikkje bilete av dei to. 

  

Magnus gjekk av som leiar,men skifter verv og er no sekretær.Roar Kavli gjekk av som styremedlem. Inger 

Johanne Tafjord vart ny leiar,Arnfinn Ottar Lien vart ny styremedlem.Åshild Melkeraaen er observatør og 

støttespelar, Astris Dyrkorn Tronstad held fram som 1.vara, Olav Sørstrand held fram som styremedlem,  

Styremedlem og nestleiar Sidsel Ramsøy kunne diverre ikkje kome på Årsmøtet og er ikkje med på bilete. 

 

Me takkar Ola Søgnesand for alle desse fine bileta. Det går lett med referat når ein har gode fotografar 

tilstades. 

 

Styret vil med dette ynskje alle medlemmar og andre kontaktar ei God Jul og Godt Nytt År  ! 


