
  

  

 Akershus gjeterhundlag 

 

 

Til stede: 
Geir Marring, Sissel Modin, Gard Kristiansen, Anne Buer, Steffen Pettersen 
 

 

          Oslo, 1.11.2021 

 

Referat fra styremøte på teams 26. oktober 2021 kl.: 19:00 

 

Link kommer senere 

Saker: 

 21/2021 Godkjenning av innkallingen 

   Innkallingen ble godkjent 

  

 22/2021 Godkjenning av referat fra forrige møte. (vedlegg 1) 

   Referatet ble godkjent.  

 

23/2021 Erfaringer fra DP 3. oktober 

   Det ble en fin prøve på Nordre Aas gård i Eidsvoll! 

 

Styret takker alle som stilte opp på dugnad før, under og etter prøva. En 

spesiell takk til eier av sau og grunn, Helge Aas, for god hjelp og positiv 

innstilling. 

  

Vi håper å kunne ha prøver her også i kommende år, og vil da legge enda mer 

vekt på sortering av sau før prøva, for å få så jevne flokker som mulig. Vi 

trenger også flere folk til selve gjennomføringen. Hvis det skal søkes om 

landsprøve må dette tas opp på et medlemsmøte, slik at vi er sikre på at vi har 

medlemmene med på dette, og at alle ønsker å bidra. Forventet søknadsfrist er 

medio februar. Vi må avholde et medlemsmøte/årsmøte i god tid før  

 

 24/2021 Innspill til Budsjett 2022 

   Investere i to stk radiosett 

 

   Grinder/kve lage slike som vi brukte på Eidsvollprøva. 

 

   Kassehenger (brukt) til oppbevaring og frakting av utstyr. Geir og Steffen ser 

   på dette med tanke på størelse og pris. 

    

Finne en måte å «betale» tilbake i form av en tjeneste som har betydning for 

  de som stiller jorde og sau til disposisjon. Eks. privattimer til opptrening av

  gjeterhund. Styret stiller seg possitive men det må godkjennes på forhånd.



  

  

 Akershus gjeterhundlag 

 

 

Til stede: 
Geir Marring, Sissel Modin, Gard Kristiansen, Anne Buer, Steffen Pettersen 
 

 

   

 25/2021 Regnskap januar – 15. oktober 

Det er 18 betalende medlemmer a 50,- (900,-) 

Det er en faktura på dommerutgifter fra landsprøva fra september i fjor, ca 

8.600,-  FM gikk i minus, men DP i pluss så det er ca i 0. 

 

  

26/2021 Kurs 2021 – 2022 

 Styret går inn for at vi skal budsjettere for at dommerne i akershus (Sissel og

 Steffen) får støtte til videre dommer utvikling.  

            Steffen og Sissel bes komme med innspill på aktiviteter for dommerutvikling 

    

 Vi setter opp et nytt styremøte den 9. november med kun kurs 2021-2022 på

 agendaen 

 

27/2021 Annet 

   Ingen saker ble tatt opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


