
Hedmark Sau og Geit 

 

 

Styremøte i Hedmark Sau og Geit 7.1.2009 
 

Møtestart: kl 11.00 

Tilstede: Anne Ulvig, Per H Lindholt, Marianne Rønning, Eirik Sletten, Gudmund Stalund under sak 2,   

Sak 1-2009 

Bankforbindelse. Sekretæren undersøker rentebetingelser i ulike banker. Styret skal vedta evt 
bankendring. 

Sak 2-2009. Årsmøte 2009. 

Årsmøte 13. og 14. febr 2009 på Taverna Alvdal.  

Styret har vedtatt fordeling av oppgaver foran årsmøtet. 

Sak 3-2009 – Regnskap og budsjett.   

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009. Styret fikk forelagt årets regnskapsresultat og forslag til 
budsjett for 2009. Hilde tar det opp med NSG størrelsen på medlemsrefusjonen for 2009. Det sendes 
ut nytt budsjettforslag t og endelig regnskap til styret på mail. 

 

Sak 4- 2009 – Æresmedlemskap - diplom.  

Styret vedtar å utnevne ett æresmedlem i Hedmark Sau og Geit. Sekretæren tar kontakt med NSG for 
godkjenning. 

Styret vedtar å utdele Hedmark Sau og Geits diplom.   

Sak 5 – 2009. Organisasjonsutvikling/kompetanseheving i organisasjonsarbeid. 

Kurs i organisasjonsutvikling ved Vivi Lindholm. Marianne tar kontakt med NSG for å bestille 
foredragsholder og planlegge videre framdrift. 

Sak 6- 2009 – Kompetansebevis for dyrevelferd.  

Lokallaga er ansvarlige for gjennomføringa.  

Sak 7-2009. Avkorting av erstatninger for rovviltskader på bufe i Hedmark. 

Anne og Amund utformer brev til Direktoratet for Naturforvaltning angående ny erstatningspraksis 
og sender ut kopi til styremedlemmene. 

 Sak 8 – 2009. Ny lov om dyrevelferd. 

Anne og Amund tar det opp med de andre faglaga og prøver å arbeide mot Stortinget. Loven skal 
vedtas av Stortinget ganske snart. 

Sak 9 – 2009. Eventuelt. 



Hedmark Sau og Geit 

 

Avlsutvalget for geit i Hedmark er nedlagt pr 1.1.2009. Viktig at de midlene som er blir øremerket 
videre arbeid for geitholdet.  

Geitrepresentantene i Hedmark, Oppland, Telemark og Buskerud har avgitt høringsuttalelse i 
forbindelse med omorganisering av geitavlen.  

De samme representantene skal ha et tlf. møte ca 10. januar i forbindelse med saker foran 
Jordbruksforhandlingene 2009. Marianne vil fokusere på en sak - nemlig nyetableringer på geit på 
Østlandet. Ved nyetablering er det forutsatt at Tine er mottaker.  

Styringsgruppe for utviklingsprogrammet for småfe. Marianne er HSGs representant. Årlig bevilgning 
på 2,3 mill kr til forskning, utvikling og formidling knyttet til småfenæringa i Nord - 
Østerdalsregionen.  

Hjemmeside – Per lager en egen fane med Utviklingsprogrammet for småfe. Her legges det ut 
referater osv. 

Jordbruksforhandlingene – forslag til kravformulering. Frist ca 25.januar. Eirik har ansvar for å sjekke 
opp om det er sendt ut noe fra NSG og for å utforme forslag til høringsuttalelse fra Hedmark. 

Høring på NSGs lover: 

Endring av §17 andre ledd i NSG s lover angående endring av antall utsendinger pr medlemmer i 
lokallaga fra dagens 1 utsending pr påbegynt 50 medlem til 1 utsending pr påbegynt 25 medlemmer. 

Fotråte  – det stilles spørsmål om dette er noe som kan bekjempes eller om det er noe som er 
naturlig forekommende.  

Møtet slutt kl 16.00 

 

Hilde Stokke Odden 

sekr 

 

  

 

 

 

 

 


