STYREMØTE TORSDAG 26 NOVEMBER KL. 18:00
Sted: Jølster Landbrukskontor, Skei
Tilstede: Ragnhild Sæle, Kurt Magne Fardal, Roger Løvik, Magnus Grimeland og Ingunn
Reme

Sak 1. Evaluering av fylkesmesterskap
Arrangert i Viksdalen. Dårlig bane, mye av dette, var pga. tidspunktet på prøven. Den ble
flyttt fra den 26 sep, fordi Sogn og Fjordane stod sist i påmelding til Norgeserien, og
prøvene blei fulle før vi kom til. Det arealet som skulle brukes til prøven var ikke slått. Så

pga. dette måtte banen flyttes til et mindre, areal og gjerne ikke så godt egnet til et
fylkesmesterskap. Det ble og diskutert om det kanskje var på grunn av banen at sauen
oppførte seg som de gjorde.
Grunnen til at fylkesmesterskapet ble flyttet på var at NM var flyttet frem en uke.
Arrangøren gjorde det beste de kunne ut i fra situasjonen og nemda hadde og diskutert i
forkant om de skulle ha fylkesmesterskap eller ikke.
Det var enighet om at det var viktig å ta lærdom av dette til neste fylkesmesterskap.

Sak 2. Økonomi - kva skal/kan gjeterhundlaga/nemda dekke av kostnader ved ulike
arrangement
- Vi har per. i dag 10000 kr fra Sogn og Fjordane sau og geit til gjeterhund
Er det behov for at denne summen blir høyere?
- Vi prøver å dekke så langt som mulig innefor vedtatt budsjett obligatorisk kursing av
dommere. Reiseregninger til møter

Sak. 3 Organiseringa med ei nemd og tre lag - fungerer det godt kva kan vi eventuelt
gjere for å få det til å fungere.
Det var stor enighet at lokallaget fungerte som de skulle og miljøet på lokalt nivå var på vei
opp. Det er nok en jobb å gjøre for å få samarbeidet på plass i nemda, men alle skulle bli
bedre på å svare på mail og følge opp saker.
Det ble tatt opp om det skulle være en person som passet ekstra på ang. påmeldinger og
andre saker, som fort kan bli en hastesaker slik at nemda kan prøve å ligge i forkant av
problemene

Sak 4. Er det noe Gjetarhundnemnda kan gjere for å få opp tal deltakarar på NM?
- Vi lar kvalifiseringsreglene gå noen år til og satser på litt flaks i NM.
- Team Sogn og Fjordane tas opp på årsmøte i lokallagene for å videreutvikle ideen.
-team klær kan være med lokalagslogo

Forslag til tiltak:
Satsningsgruppe til NM for å jobbe mot flere plasser til NM
- En gruppe bestående av de beste hundene i Sogn og Fjordane
- Målet er å heve nivået på de som satser til NM og
skape lagånd
- Fellestreninger, diskusjongruppe m.m.
- Drives med penger fra Nemda, sponsing og mulig
støtte fra Sogn og Fjordane sau og geit
- Lagleder som sørger for at alt går gnirkefritt
- Team klær
- Treninger på store områder

Sak 5. Regler for påmelding til Norgesserien
Etter mye uro rundt påmelding til norgesserien pga. at Sogn og Fjordane ikke hadde søkt om
norgesserie prøve ble nemda enig om å sende et skriv til NSG
- Roger lager til et skriv til NSG ang. påmelding til norgesserien

Sak 6.«Bråk og indre strid» - Dette er oppfatninga av Gjetarhundmiljøet i Sogn og
Fjordane, når ein snakkar med personar frå andre fylker. Er dette berre eit rykte, eller
har vi mykje bråk og indre strid? Kva kan/må nemnda gjere for å få slutt på dette.
Temaet ble diskutert i nemda og det var litt usikkerhet om dette var ettervirkninger på
tidligere hendelse eller om det faktisk var dårlig miljø nå.
Det var enighet om at lokallagene fungerte veldig bra og at kommunikasjonen inn til styret i
Sogn og Fjordane sau og geit var blitt mye bedre.
Det er viktig at vi ikke lar folk få snakke ned Sogn og Fjordane og fortelle at vi faktisk har et
bra miljø her i fylket

Sak 7. arbeidsplan.
Fylkesmesterskap første helgen i oktober i Sogn.
Nordfjord har planer om å søke på norgesserien
Kurs aktivitet, det er planlagt to kurs i Nordfjord til neste år
Fellestrening må jobbes med

Sak 8. Ymse
ingen flere saker ble tatt opp
Innvik
Ingunn Reme
Referent

