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Referat fra styremøte i Hedmark Sau og Geit på Tiurn Kro 
3.4.2009 kl 11.00 

Tilstede: Kjetil Granrud, Kaj W Teppen, Nils Magnar Rom, Per H Lindholt, Marianne Rønning og Hilde 
Stokke Odden – sekretær. 

Jon Gunnar Karterud og Jan Aarskog under sak 24/09 – 26/09. 

 

Sak 22/09: Deltagelse i Kompetansesenteret for Sau i Midt Norge.  

Kjetil orienterte om møte på Oppdal 17.mars i referansegruppa for Midt Norsk kompetansesenter for 
sau. Hedmark Sau og Geit er invitert til å delta i styringsgruppa for kompetansesenteret.  

Styret stemte over forslag om deltagelse og dette ble vedtatt mot en stemme. 

Vedtak: Hedmark Sau og Geit ønsker å delta i styringsgruppa for Kompetansesenteret for Sau i Midt 
Norge med en representant, men setter som forutsetning at det ikke medfører økonomiske 
forpliktelser for fylkeslaget.  

Sak 23/09: Prosjekt Småfesatsing i Fjellregionen. 

Marianne orienterte om framdrifta i prosjektet. All informasjon tilknyttet prosjektet legges 
fortløpende ut på fylkeslagets hjemmeside og på styrets internside. Marianne vil svært gjerne ha 
innspill til prosjekter. 

 

Sak 24/09: Orientering fra Representantskapsmøte og Landsmøte i NSG.  

Kjetil Granrud orienterte fra møtene angående salg av Parkveien og flytting til Ås, forslag fra Nord 
Trøndelag Sau og Geit angående redusert vekting på fruktbarhet, strategiplan for sau og geit, rovdyr, 
jordbruksforhandlinger, valg til nytt styre m.m. 

Protokoll fra Representantskapsmøte og Landsmøte legges ut på NSGs hjemmeside. 

 

Sak 25/09: Oppnevning av avlsutvalg i Hedmark.  

Styret i HSG ønsker å knytte avlsarbeidet i fylket nærmere opp mot fylkeslaget. 

 Forslag til vedtak fra Jan Aarskog om at HSG etter årsmøtet i Værring 30 oppnevner styret i Værring 
30 som Avlsutvalg for sau i HSG i tillegg til en person fra styret i HSG. Leder for Avlsutvalg og 
representant til Avlsregion Øst velges av fylkesstyret. Representanten til Avlsregion Øst skal 
oppnevnes for 2 år. 

Forslag fra Jon Gunnar Karterud om at styret i HSG oppnevner styret i Værringen som Avlsutvalg for 
sau i HSG i tillegg til en person. 

Referater fra Avlsutvalget for Sau bør legges ut på fylkeslagets internside. 

Vedtak: HSG oppnevner som Avlsutvalg for Sau sittende styre i Værring 30, og som HSGs 
representant: Per H Lindholt. Funksjonstid er 1 år. 
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Avlsutvalget for sau 2009/2010 vil bestå av: Jan Aarskog, Brumunddal, Vegar Nystuen, Dalholen, 
Magne Horten, Os og Per H Lindholt, Vang. 

Som leder for Avlsutvalget for sau og representant til Regionutvalget i Avlsregion Øst velges Jan 
Aarskog, Brumunddal.  

Funksjonstid som representant til regionutvalget i Avlsregion Øst er 2 år. 

Sak 26/09: Fagråd geit- oppnevning og mandat. 

Oppnevning av ett nytt medlem til fagråd geit i tillegg til Marianne Rønning og Jorunn H Støen.  

Forslag til vedtak: Mandat for fagråd for geit i Hedmark: initiere faglig utvikling på geit i henhold til 
NSGs strategi og handlingsplan for geit. Utarbeide årlige planer og budsjett som skal godkjennes av 
fylkesstyret. 

Vedtak: Åge Lohn, Folldal oppnevnes som medlem i fagråd geit i Hedmark. 

Vedtak: Mandat for fagråd for geit i Hedmark: initiere faglig utvikling på geit i henhold til NSGs 
strategi og handlingsplan for geit. Utarbeide årlige planer og budsjett som skal godkjennes av 
fylkesstyret. 

 

Sak 27/09 Utarbeide klar målprofil for HSG. 

Det arbeides videre med å formulere en klarerer målprofil og at det skjer på lagets internside. 

Sak 28/09 Fylkeslaget internside – hjemmeside. 

Per orienterte om lagets internside og hjemmeside.  

Hvor mye skal legges ut på hjemmesida? Mest mulig bør legges ut der i tillegg til bilder. 
Styremedlemmene får som ansvar for saker til hjemmesida i tillegg til sekretæren.  

Sak 29/09. Eventuelt.  

Avisinnlegg. Ett innlegg fra Kjetil:” Illegal jakt eller planlagt spill” har blitt sendt til avisene og kommet 
i Østlendingen, HA og Arbeidets Rett, mens et nytt avisinnlegg sendes i neste uke. 

Flytting av sauebesetning fra Rogaland til Hedmark. Regionkontoret i Mattilsynet har avslått 
søknaden, men Hovedkontoret i Mattilsynet har omgjort vedtaket. Norsk Genressurssenter har på 
grunnlag av at besetningen er bevaringsverdig rase Steigar gitt tilrådning til MT om å tillate flytting. 
Vedtaket er endelig. Faglaga og NSG bør ta denne saken. 

Avkortning av erstatningsutbetaling. Kartlegger omfanget av avkortninger og formidler det videre til 
NSG. Kjetil og Hilde tar ansvar. 

Møtet ble avsluttet kl 15.00 

Hilde S Odden – sekr. 
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