
Akershus 
Gjeterhundnemd

Referat fra telefon møte – Tirsdag 15. Mai kl.20.00

Saksliste:
14/2018 «Dugnadsamling» 3.juni
15/2018 Fellestreninger
16/2018 «Velferdskurs»
17/2018 «Fagkveld» i November
18/2018 Diplom for godkjent gjeterhund
19/2018 Fylkesmesterskapet 2018
20/2018 Premier vi må budsjetere
21/2018 Nytt medlem til nemnda
22/2018 Oppretting av lag
23/2018 Landsprøve 2018
24/2018 Langsiktig mål – Holde landsprøve alene
25/2018 Langsiktig mål – Sende NM søknad i 2019 for NM 2022
26/2018 Annet

Tilstede: Karianne Kjelstrup, Karianne Buer og Gard Krisitansen.
Ikke tilstede: Steffen Pettersen Espen Fossum (vara)

14/2018 «Dugnadsamling» 3.juni må utsettes for å få med flere instruktører. 
Karianne Buer lager en facebook gruppe med instruktørene for å finne 
en dato hvor flest mulig kan være med.

15/2018 Det blir avholdt en fellestrening på Kjepperud 24. mai kl 18:00. I tillegg 
så skal vi få holde tre fellestreninger til på kløfta. Datoen er ikke satt, 
men det blir en på sommeren, høsten og vinteren.

16/2018 For å delta på fellestreningen så må man oppfylle kravet om 
«Velferdskurs».  Vi må få arrangert et kurs snart hvis det er nok 
deltagere. Det kan holdes i forbindelse med en fellestrening, enten på 
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Kløfta eller et annet sted. Vi må også ha en instruktør som kan delta på
det kurset. Kursbevis skal gis ut på kurset, og vi har muligheten til å 
laminere det slik t det holder seg lenger.

17/2018 Karianne Kjelstrup skal høre med Jo Agnar om kurset og finne en dato 
og eventuelt et lokale for arrangementet.

18/2018 Nemnda har laget en diplom til de som får godkjent bruksprov på 
prøver i akershus. Diplomen legges ut bå nemnda sine sider.

19/2018 Jaran Knive er forespørt om å dømme FM 2018.

20/2018 Vi er pålagt og budsjetere med 5000,- til premier noe av beløpet vil gå 
til graveringen på skjoldet til vinneren av FM.

21/2018 Det er ikke blitt oppnevnt et nytt medlem til nemnda enda, men ASG 
skal ha møte den 21. juni. Da får vi mer informasjon.

22/2018 Vi må oprette en valgkomite slik at vi kan starte prosessen med og gå 
over til et lag.

23/2018 Den 23. mai skal Karianne Buer og Kjelstrup se på lokasjonen sammen 
med Østfold og Vestfold. Akershus skal ha resultatservice. Østfold har 
ordnet med premier.

24/2018
25/2018 Vi må sette opp en oversikt over hva som kreves for å arrangere dette 

og bruke dette for å lage en plan for videre arbeid.

26/2018 Neste møte blir 7.august kl 18:00 på Kjepperud.
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