
Årsmøte i Aust-Telemark Sau og Geit 27. januar 2011. 

 
Årsmøtet blei halde på AT Skog i Sauland. Det møtte 22 personar frå 16 gardar. 

Leiar Svein helsa velkommen.  

Svein vart valt til møteleiar, og Astrid vart valt til skrivar. 

 

Årsmøtesaker: 

 

1. Innkalling og sakliste blei godkjent. 

 

2. Morten og Camilla vart valt til å skrive under møteboka. 

 

3.Svein las opp årsmeldinga. Den blei godkjent med kommentar om at leiaren har vore  

   utruleg aktiv og  og også inspirert andre til aktivitet. 

 

4. Rekneskapen blei lagt fram av Svein.  

   Det viste seg at det var eit underskot på ca. 9000 dette året, men ullpengane frå Fatland 

   på ca.5000 kom først i januar etter purring, og det gjer det verkelege underskotet mindre. 

   Det økonomiske resultatet frå kåringsjået var heller ikkje heilt ferdig. 

   Med pengane på bok toler laget dette underskotet. 

   Rekneskapen blei godkjent. 

 

5. Årsplan for 2011 

    Styret hadde eit framlegg til årsplan som Svein la fram. 

    Ingvar Sundvor  meinte  laget burde ha ein  strategisk plan med klare mål, og så legge  

    opp ein handlingsplan etter dette.  Årsmøtet vedtok å la det nye styret oppfordre fylkeslaget  

    til å utarbeide ein slik plan i samarbeid med lokallaga. 

    

    Etter litt ordskifte vart fylgjande handlingsplan  vedtatt. 

- Fullføre HMS kurs   - jan/febr 

- Medlemsmøte. Tema: Tilskotsordningane. V. Tommy Granlien og evt. Nortura v. 

Torhild Sisjord   - Febr/ mars 

- Fylkesårsmøte  4. – 5. mars 

- Utmarkstur med tema: Beitebruk . Til Ola Siljudalen sitt beiteområde ved 

Gaustatoppen.  Hans Jørgen Aase? – Rundt St. Hans 

- Kåringsjå – først i oktober. 

- Medlems møte  hausten 2011.  Ynskjer innspel om tema frå medlemmene. 

- Årsmøte -  jan 2012 

 

Da var klokka sju, og vi hadde matpause med varme karbonader smørbrød kaffe og brus. 

Så fekk Olav Sem ordet til kveldens kulturinnslag. 

Han starta med å fortelja  nokre opplevingar med sau og geit frå barndommen. – ikkje heilt 

vellukka omgang med sau og lam hos onkelen – geitemjølk som ikkje fall i smak.  Men, 

understreka han: Eg er glad i geitost i dag- ekte. 

Så heldt han fram med å skryte av Heddal , bygda si - byrja med Stavkyrkja, på klingande 

heddalsmål.  
Vi fekk høyra” Heddal”  av Olav Kaste og han sang  ” Heddal ” av Olav Skogen alt 

ispedd lystige historer. 



Han gjekk vidare til heile Telemark og peika på kor viktig bygde- Telemark har vore og er 

som kulturfylke.   

Han avslutta med ” Kjenner du morkjin” av Aslaug Vaa – stort dikt, nærast epos frå 

Telemark.  

 Imponerande og inspirerande. Vi satt att med ei god varm heimkjensle etterpå. 

 

Men vi måtte vidare med Årsmøtesakene. 

 

6. Budsjett blei lagt fram av Svein og godkjent.  

 

7. Val.  Svein ville ikkje ta attval som leiar, da han kjem til å bli føreslått inn i fylkesstyret. 

Han meiner han får utretta meir der, og  årsmøtet sa seg einig. 

 Ingen ville ta på seg leiarvervet, så Sundvor foreslo at styret sjølv skulle velja leiar. 

Så valet gav da dette resultatet: 

 

Styremedl:   Camilla D. Krosshus    (ikkje på val) 

Styremedl.   Ramond Sem               (ikkje på val) 

Styremedl:  Astrid Engebretsen       2 år 

Styremedl:   Morten Hedegard         2 år 

Styremedl:   Rune Bøe                     2 år   ( den som blir leiar  er valt for 1 år) 

1. vara:         Svein A.Tørre                1 år 

2. vara:         Olav Siljudalen               1 år 

3. vara:        Jørgen Bøen                     1 år 

 

Revisor:  Harald Nisi                     1 år 

 

Valnemnd:    Arvid Lia                    2 år 

     Ingvar Sundvor      ikkje på val 

Utsendingar  til fylkesårsmøtet:  Styret finn utsendingar 

 Svein vil ta på seg oppgåva som datamann for styret. 

 

8. Innkomne forslag 

To forslag frå Svein. 

   1. Forslag om å sende ein oppmoding til fylkeslaget om å koste annonseringa til  

       kåringsjået-  fordi vi elles kom til å gå i underskot. 

       Vedtatt med ei endring av slutten til ei meir positiv vinkling. 

   2. Forslag om å utnemne Ingvar Sundvor til æresmedlem av laget. 

       Vedtatt med stor applaus!! 

Sundvor takka rørt for utnemninga og sa han var stolt, audmjuk og takksam. 

 

Så skulle Svein demonstrere NSG si intranettside. 

 

Medan karane fikla med teknikken kom Olav Sem på banen endå ein gong og dedikerte eit 

dikt til  Ingvar Sundvor:  Å leva det er å elska. Ikkje mange augo var tørre da. 

 

Til slutt viste så  Svein  intranettsida til NSG der alle kan gå inn og sjå aktiviteten i 

landslag, fylkeslag og lokallag. Viktig å ta det i bruk på alle plan. 

 

Astrid Lia Engebretsen 
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