Hedmark Sau og Geit
Årsmøte 5. mars 2010.

SAKSLISTE
1. Opprop av utsendinger.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen.
Valg av 2 personer til tellekorps.
4. Resolusjonsforslag.
Presenteres av styret ved møtestart.
5. Lederens tale.
6. Årsmelding 2009.
Se vedlegg.
7. Regnskap 2009.
Se vedlegg.
8. Godtgjørelser til tillitsvalgte 2009.
Valgkomiteens innstilling legges fram ved møtets begynnelse.
9. Budsjett 2010.
Se vedlegg.
10. Valg.
Valgkomiteens innstilling legges frem ved åpningen av møtet.
Styret: Leder for 1 år.
2 styremedlemmer for 2 år.
Alle varamedlemmer til styret.
11. Vedtektsendring.
Se vedlegg.
12. Behandling av resolusjonsforslag.
13. Innkomne saker.
Legges fram ved møtestart.
14. Sted og tid for neste årsmøte.
Lokallag som vil arrangere årsmøtet 2011 oppfordres om å melde seg.

Hedmark Sau og Geit

Kjetil Granrud ønsket velkommen og ga ordet til ordstyrer Erik Danielsen.

Sak 1 Opprop.
Antall stemmeberettigede: 19.

Sak 2 Innkalling og sakliste.
Vedtak:Godkjent
Sak 3 Valg av 2 sammen med møteleder til å underskrive protokoll.
Vedtak: Jan Tollan og Trond Bjørnstad
Valg av tellekorps.
Vedtak: Leif Skomakerstuen og Kjell Kjønsberg.
Sak 4 Styret la fram resolusjonsforslag.
Sak 5 Lederens tale.
De siste jordbruksoppgjør har gitt et løft for småfenæringa, men fortsatt store
utfordringer. Ny teknologi gir næringa nye muligheter.
Rovdyr, ingen enkel løsning på problemet. Dialog er HSGs policy. Ingenting er så ulogisk
som norsk rovdyrforvaltning. Viktig med langsiktighet i forhold til rovdyrproblematikken.
Nortura i krise. Økonomi i fylkeslaget en utfordring. Aldri før har det en mer positiv
framtidsutsikt for småfenæringa enn nå.
Kommentarer fra:
Jorunn H Støen – Norturas andelsinnskudd urimelig overfor småfe.
Knut Nordgård – Nortura, rovdyrpolitikk.
Karstein Bergset – Nortura, rovdyrpolitikk.
Leder oppsummerte og avrundet.
Sak 6 Årsmelding.
Vedtak: Årsmelding for 2009 er vedtatt.
Sak 7 Regnskap for 2009.
Vedtak: Regnskapet for 2009 godkjent.
Sak 8 Godtgjørelser til tillitsvalgte.
Leder for valgkomiteen la fram forslag til vedtak:
Honorar for 2009.
Leder:
20.000,kontorhold: 6.000,Nestleder:
kontorhold: 2.000,Styremedlemmer:
kontorhold: 1.000,Godtgjørelse revisorer
kr 700,Møtegodtgjørelse 2010.
Kr 700,- pr dag til styremedlemmer. I tillegg skal reiseutgifter dekkes etter Staten satser.
Vedtak: Godtgjørelser til tillitsvalgte godkjent.
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Sak 9 Budsjett 2010.
Sekretæren la fram et budsjett med et underskudd på kr 86.400,Debatt omkring framlagte forslag og fylkeslagets aktivitetsnivå. Styret bør finne alternative
muligheter for å dekke inn underskuddet.
Vedtak: Budsjettet enstemmig vedtatt.

Sak 10 Vedtektsendringer.

Endring av representasjon til årsmøtet i Hedmark Sau og Geit.
Utdrag av NSGs lover:
§ 17 Årsmøte i fylkeslag
Det øvste styrande organ i fylkeslaget er årsmøtet.
Årsmøtet skal ordinært haldast innan 1. mars og før landsmøtet og representantskapsmøtet
i NSG. Årsmøtet må gjerast kjend for NSG sentralt og lokallaga 6 veker
før det vert halde. Innkalling til årsmøtet med sakliste skal sendast NSG sentralt og
årsmøteutsendingane seinast 14 dagar før møtet vert halde.
Årsmøtet vert kalla inn av styret og vert leia av ein vald møteleiar.
Årsmøtet er samansett av:
– Leiarane i dei lokale laga. I tillegg vel lokallag med over 50 medlemer 1
utsending per 50 medlemer eller etter avgjerd i årsmøtet i fylkeslaget.

Styrets forslag til endring: Årsmøtet er samansett av:
-Leiarane i dei lokale laga. I tillegg vel lokallag med over 25 medlemer 1
utsending per 25 medlemer.
Vedtak: Styrets forslag til representasjon på årsmøtet i HSG enstemmig vedtatt.
Navneendring: Hedmark Sau og Geitalslag endrer navn til Hedmark Sau og Geit.
Vedtak: Styrets forslag til navneendring enstemmig vedtatt.
Sak 11 Valg.
Ingrid Langfloen la fram valgkomiteens innstilling.
Leder for ett år:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Nestleder:

Kjetil Granrud
Nils Magnar Rom
Hege E Brendryen
Øystein Sørby
Per H Lindholt
Per H Lindholt

valgt med 17 stemmer, 2 blanke
ikke på valg
valgt enstemmig
ikke på valg
gjenvalgt enstemmig
gjenvalgt enstemmig

1. Vara til styret:
Martin Mostue
2. Vara til styret:
Magne Horten
3. Vara til styret:
Ole Anton Brænd
Alle varamedlemmer valgt for ett år.

valgt
gjenvalgt
gjenvalgt

Revisorer:

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

Vara:

Sigurd W Stølan
Knut Magnar Holmen
Ola Fåsetbru
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Møteleder årsmøte 2011.

Vara:

Jorunn H Støen
Jan Aarskog

valgt
valgt

Utsendinger til Landsmøte: styret gis fullmakt.
Årsmøtereferent 2011.

Delegeres til laget som har årsmøtet.

Valgkomite:
Eirik Sletten med vara Jorunn H Støen
Ulf Skårholen med vara Ida Skramstad
Tore H Christensen med vara Trond Bjørnstad

valgt for 1 år - leder 2011.
valgt for 2 år
valgt for 3 år

Sak 12. Resolusjonsforslag.

Rovdyrskader skal erstattes!
Erstatningene for rovdyrskader i Hedmark skal dekke alt tap utover normaltap. Manglende
dokumentasjon er ikke god nok grunn for å foreta reduksjon av rovdyrerstatningene.
Avkortning skal ikke skje uten at det dokumenteres andre tapsårsaker.
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt med endringer fra årsmøtet.

HSG krever et økonomisk løft for småfeholdet.
Småfeholdet bidrar til levende bygder og kulturlandskap i hevd.
Bedre lønnsomhet gir økt investeringslyst.
Bedre lønnsomhet gir økt rekruttering og opprettholder flere bruk.
Vedtak: Forslaget vedtatt enstemmig.
Karstein Bergseth, representant for Hedmark Bondelag takket HSG for det gode samarbeidet i
året som har gått og håper at en i framtida kan knytte tettere bånd.
Sak 13. Innkomne saker.
Fra Folldal Sau og Geit har innspill til årsmøtet angående reduksjon i erstatningsutbetalingene
både i 2008 og 2009. Det bes om at styret skal ha stort trykk på dette i 2010.
Ny landbruksmelding. Årsmøtet ber om at styret øver press overfor NSG og politikere for å få
gjennomslag
Kommentar fra Nils Magnar Rom - Handlingsplan rovvilt og beitebruk.
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Sak 14. Sted og tid for neste årsmøte - styret får fullmakt til å finne sted og arrangør.
Leder Kjetil Granrud avrundet årsmøtet, takket avgående styremedlem Marianne og ordstyrer
for et godt gjennomført arbeid.

