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Styremøte i Hedmark Sau og Geit torsdag 21. januar 2010 kl 11 – 15.  
Styremøtet ble avviklet som nettmøte. 

Tilstede: Kjetil Granrud, Marianne Rønning, Nils Magnar Rom, Øystein Sørby, Per H 
Lindholt, Hilde Stokke Odden – sekr. 

Følgende sakliste ble lagt ut på internsida i forkant av møtet: 
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Sak 10/10  Resultatregnskap og balanse. 

Hilde gikk gjennom regnskapet for 2009 som viser et overskudd på drøyt 30 000 kr. Dette 
skyldes i hovedsak at driftstilskuddet fra lokallaga for 2008 og 2009 kommer som inntekt i 
2009.  

Styret tar regnskapet til etterretning. 

 

Sak 11/10 Budsjett 2010. 

Styret gikk gjennom sekretærens forslag til budsjett for 2010 og kom med endringer. 
Årsmøtet i 2009 vedtok at det ikke skulle innkreves ekstrakontingent fra lokallaga for 2010 og 
dette avspeiles i budsjettforslaget. Styret arbeider med klare forslag til årsmøtet på hvordan 
underskuddet skal dekkes inn. 

Styret fremmer et budsjettforslag til årsmøtet med et underskudd på kr 84.400 for 2010. 

 

Sak 13/10 Årsmelding 2010. 

Hilde la fram et utkast til årsmelding til styret. Hver enkelt av styremedlemmene får ansvar for 
å komme med innspill til årsmeldingen. Årsmelding for Fagråd geit og Avlsutvalget for sau i 
Hedmark tas inn i årsmeldinga. 

Årsmelding – kladd legges ut på internsida og arbeides videre på. Frist for ferdigstillelse: 1. 
febr. 

Sak 14/10  Årsmøte  
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Møtestart kl 11.00 fredag 5. mars. Ordfører for årsmøtet Ole Jakob Akre må 
orienteres. Viktig at årsmøtet gjennomføres slik at de som ønsker ordet får det, uten at det 
går ut over årsmøtets gjennomføring. 

Spørreundersøkelse i forbindelse med NSGs intranett/ekstranett. 

Viktig å understreke at lokallaga har plikt til å møte under hele årsmøtet, gjerne med flere 
personer enn de som er stemmeberettigede. 

Invitasjon til gjester på årsmøtet; ordfører i Tynset, lokallagsleder i Tynset, 
Fylkesmannen i Hedmark. 

Media inviteres til møtet. 

Sak 15/10  Orienteringer. 

Marianne Rønning orienterte styret om at Fjellgeit BA hvor Hedmark Sau og Geit har hatt en 
andel er avviklet. Andelskapitalen i selskapet var allerede nedskrevet i null. 

Valgkomiteens medlemmer med epostadresse – legges ut på www.nsg.no/hedmark. 

 

 

Hilde Stokke Odden  

sekr 

 


