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Styremøte i Hedmark Sau og Geit tirsdag 3.3.2009 kl 10.30 – 16.25 
 

Tilstede: Marianne Rønning, Per H Lindholt, Øystein Sørby, Kaj W Teppen, Nils M Rom, Kjetil Granrud 
og Hilde Stokke Odden. 

Sak 10/09:  Presentasjon av styremedlemmene. 

Marianne Rønning - geit, Øystein Sørby – sau, korn og ammeku,  

Kaj W Teppa – sau og skog, Nils Magnar Rom – sau, Kjetil Granrud – sau, skog og utmark,  Per H 
Lindholt – sau og korn. 

Sak 11/09: Organisasjonsopplæring i uke 10.  

3 styremedlemmer har allerede vært på kurs, ytterligere en pluss sekretær møter på kurs på Tynset. 

Sak 12/09:  Arbeidsform og omfang i forhold til HSG budsjett. 

Arbeidsoppgaver: 

Positiv snuoperasjon i fylkesstyret: positiv vinkling på det å drive med småfe, klarere profil som 
faglag, øke synlighet i media, åpenhet, øke bruken av heimesida, fokus på rovdyr. 

HSG ønsker å ta et ansvar i forhold til å endre holdninger til det å drive med småfe. 

Styret i HSG innkaller styret i Væring 30 Hedmark og Avlsutvalget for sau til et møte. 

Rovdyr: opptatt av å holde kontakt med faglag, politiske partier og Fylkesmannen i Hedmark. Møter 
på de møter vi blir invitert til, men prøver å tone ned de saker som er sensitive. 

Valg til høsten: Tenk om det er mulig – å skape en felles plattform. Konstruktivt møte med de 
politikere på valg som har forstått de utfordringer som utmarksnæringa står overfor med hensyn til 
rovdyr. Ikke et folkemøte, men et mindre møte. Utfordre også fylkeslaga rundt oss til å gjøre det 
samme. 

1.vara møter ikke på styremøtene, men skal få alle innkallinger til styremøter, referat fra styremøter 
og ha tilgang til fylkeslagets interne sider. 

Ledermøte 28. mai. Leder, nestleder og sekretær bestemmer tema og sted. Det fokuseres på 
arbeidsoppgaver under sak 12/09. Styremøte før ledermøtet. 

 Arbeidsfordeling: 

Sekretærens oppgaver: regnskap, sekretær for styret, saksframstilling, innkalling til møter, møterom, 
oppfølging i forhold til frister m. m.  

Per H: ansvaret for å utvikle fylkeslagets hjemmeside. Hele styret bør ha ansvar for å få fram saker 
som skal legges ut på hjemmesida. Han lager ei intern side for styret. 

Sak 13/09:  Navneendring – nedlegging av Bukkering. 
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Styret vedtar at laget skifter navn fra Hedmark Sau og Geitalslag til Hedmark Sau og Geit. 

Bukkeringen i Hedmark vedtas nedlagt og de midler som tilhører bør forbeholdes geitholdet. 
Regnskapsføres på egen hovedbokskonto. 

 

Sak 14/09 Sekretærstillingen. 

Leder og nestleder sammen med sekretær kommer med et forslag til økonomisk ramme for 
sekretærstillingen, arbeidsoppgaver, arbeidsomfang og arbeidsavtale. 

 

Sak 15/09: Valg av råd og utvalg. 

Rovdyrutvalg – styret ønsker ikke å oppnevne et eget utvalg, men lederen gis overordna ansvar for 
rovdyrproblematikken sammen med Nils.  

Avlsutvalg for sau – viser til sak 12/09. 

Fagråd for Geit i Hedmark – det utnevnes et Fagråd for Geit med Marianne Rønning som leder. 
Jorunn H Støen - medlem. Marianne gis fullmakt til å utpeke siste medlem. 

Representant i Styringsgruppe for utviklingsprogram for småfe: Marianne Rønning, Hilde S Odden  
som vara. 

Sak 16/09 Representantskapsmøte NSG. 

Styreleder møter for Hedmark.  Nyetablering på geit på Østlandet følges opp. 

Sak 17/09 Landsmøte NSG. 

3 utsendinger: Kjetil Granrud, Marianne Rønning og Nils Magnar Rom. Som vara: Per H Lindholt. 

Sak 18/09: Jordbruksforhandlinger. 

Geitgruppa på Østlandet har gitt innspill angående nyetableringer på geit.  

Innspill:  Endring av tilskuddsystemet til husdyrtillskudd pr lammesøye. Telledato 1.juni. Økt 
utmarksbeitetilskudd. Investeringspakke for landbruket øremerket småfe.  

Ny markedsordning - styret går for Norturas volum- modell. Sender uttalelse til Nortura, NSG og 
faglaga. 

Sak 19/09. Høring på Fylkesmannen i Hedmarks satser for forebyggende tiltak. 

Satsene: Hjemmebeite hele sesongen: kr 560,- pr beitedyr 

Tidlig sanking kr 5,- pr dyr pr dag 

Gjerding kr 30,- pr meter 
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Styret er av den oppfatning at satsene er for lave i forhold til den generelle kostnadsutviklingen. 
Leder utformer et høringssvar til FM. 

Sak 20/09. Rovdyr. 

Hvordan skal HSG engasjere seg i forhold til rovdyrproblematikken? Diskusjonen videreføres på neste 
arbeidsmøte. 

Dyrevelferdsmeldinga. Leder har hatt kontakt med næringspolitisk rådgiver i SP. Leder vil sende inn 
et innspill om HSG s syn på forslag til ny dyrevelferdslov. 

 

Sak 21/09. Eventuelt. 

Valg av bankforbindelse. Saken utredes grundigere og tas opp på neste styremøte. Sekretæren gjør 
en framstilling som sendes ut før neste styremøte. 

Hilde Stokke Odden 

sekr 

 

 


