
Akershus 
Gjeterhundlag

Referat fra Stiftelsesmøte tirsdag 21. mai 2019 kl. 19:00

Leder for Gjeterhundnemnda, Karianne Kjelstrup, ønsket alle fremmøtte velkommen 
og åpnet stiftelsesmøtet. Helge Aas ble valgt til ordstyrer og Gard Kristiansen ble 
valgt til referent.

De som var tilstede på møtet var:

– Helge Aas
– Trine Røykaas
– Arve Sunde
– Steffen Pettersen
– Kristin Løkkemo
– Irene Hoel
– Janna Oulie
– Sissel Modin
– Hege Andersen
– Sigrid Skorve Larsen
– Jorun Skryseth
– Catherine Kristiansen
– Mona Rasmussen
– Carol Ann Myhre
– Karianne Buer
– Karianne Kjelstrup
– Mona Solberg
– Gard Kristiansen
– Anne Buer

Vedtektene til laget var forhåndsgodkjent av Akershus Sau og Geit og kunne 
ikke endres på møtet. Etter ønske ble vedtektene lest opp av Helge Aas. 

Leder: Tlf. E-post: 
Sekretær: Tlf. E-post: 
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Følgende forslag til endringer skal tas opp på førstkommende årsmøte i laget:

§ 1 - Endring om lagets øverste organ.

§ 2 – gjeterhundlagene skal gjøres om til lokallagene.

§ 4 – datoen 20. januar strykes og erstattes med antall dager før årsmøtet.

§ 4 – det bør legges til at det er skriftelig avstemming hvis det er     
        motkandidater ved valget.

Det oppfordres også til at medlemmene leser nøye igjennom vedtektene slik at alle 
forslag til endringer kan tas opp på årsmøtet.

Medlemskontingenten er satt til kr 50,- 

Karianne Kjelstrup leste opp arbeidsplanen til nemnda som var godkjent på årsmøtet 
til ASG. Laget tar over denne arbeidsplanen.

Sissel Modin som var i valgkomiteen sammen med Kristin Løkkemo presenterte 
komiteens innstilling og redegjorde for grunnlaget til kandidatene.

Følgende personer var innstillt og det var ingen motkandidater:

– Leder: Anne Buer (1 år)
– Nestleder: Steffen Pettersen (1 år)
– Sekretær: Gard Kristiansen (2 år)
– Kasserer: Trine Røykaas (2 år )
– Styremedlem: Arve Sunde (1 år)
– Vara 1: Ann Elisabeth Svanberg (1 år)
– Vara 2: Linda Ulvedalen (1 år)

Alle ble enstemmig vedtatt.

Leder: Tlf. E-post: 
Sekretær: Tlf. E-post: 
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Carol Ann Myhre og Irene Hoel ble valgt til revisorer. 

Valgkomiteen ble Sissel Modin, Kristin Løkkemo og Helge Aas.

–

Leder: Tlf. E-post: 
Sekretær: Tlf. E-post: 


