
 

 

Møteprotokoll – Styremøte 12.02.2017 

Sted: Sinclar Kvam 

Til stede: Sara Nilsen, Endre Amundgård, Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Sonja Heimdal. 

Sak1. Årsmøteforberedelser. 
- Iflg.  OSG kan det planlagte årsmøte til OGL bli fremskyndet med en halvtime. Dvs. kl 

13.30. Arnfinn Beito kommer med tilbakemelding i god tid før innkalling blir sendt ut til 
lokallag. 

- Vedtektsendringer – tas opp som egne saker på årsmøtet.  
o Årsmøtet i fjor foreslo at direktemedlemskap skulle tas ut av vedtektene. styret i 

OGL legger frem forslaget uten innstilling. 
o Forslag om endring av styresammensetning jf. høring fra i sommer. Styret 

besluttet å fremme sak til årsmøtet med to alternative løsninger, bla. ut i fra 
økonomiske forhold. 

o Legge frem forslag til vedtektsendring i forhold til frist til å avholde årsmøtet. 
Fristen ønskes å tilpasses slik at det er mulig å avholde årsmøtet innenfor fastsatt 
frist. Etter gjeldende vedtekter er fristen 31. januar. Ny frist foreslås til 1. april 
 

- Pkt. 9 på sakliste til årsmøteinnkalling endres til – Valgkomiteen fremmer forslag til 
godtgjørelse. 

- Dommersamling bør være annethvert år. OGL sender innspill til NSG. Tas opp som sak på 
årsmøtet. Grunngivelse – Økonomi og behov. 

- Gjennom drøftinger kom styret frem til at det er fordeler ved å avvikle årsmøtet i 
fellesskap med OSG, men det må stilles krav om at OGL skal inkluderes i prosessen, og at 
endelig beslutning først tas når oversikt over tid, sted og kostnad foreligger. 

 

Sak 2. – Arbeidsplan 2017 
- Se på om det er behov for undersøkelser/opprydding i instruktører, eventuelt vurdere 

om det bør være retningslinjer for å stå som instruktør. Styret tar sikte på å utarbeide en 
høring knyttet til dette temaet. 

- Innmelding av gjeterhund prøver innen fastsatte frister-dette gjelder NS og FM. 
- Innmelding av uttaksregler til NM. Innen 15. april. 
- Huske på å sende forslag til Gjeterhundrådet om en ønsker å fremme forslag til leder. 

Frist er 1. april. 
- Så raskt som råd etter årsmøtet skal regnskap, budsjett og årsmøteprotokoll oversendes 

OSG, jf. vedtekter. 
- Sjekke ut om instruktører ønsker å ferdigstille instruktørutdanninga i år. Om noen skulle 

ønske det vil OGL ta sikte på å sjekke ut med andre fylker for å høre om noen har tenkt å 
arrangere. 



Sak 3. – Gjennomgang av regnskap og budsjett 
 
 Vedtak: 

- Pkt. 7 på sakliste til årsmøteinnkalling. Kasserer må få beskjed om å øke budsjettet når 
det gjelder medlemskontingent. I tillegg må det tas inn ei endring under møteutgifter 
med henblikk på eventuell godtgjøring og km. 

 

Sak 3. – E-post fra lokallagsmedlem vedr. gjeterhund prøve 
- Videresendes til Gjeterhundrådet med beskjed om at OGL ønsker og bli orientert om 

beslutningen som eventuelt tas i saken. 
 
Sak 4. – Fylkesledermøte. 

- OGL ønsker å sende tilbakemelding vedr. Fylkesledermøtet som ble avholdt på 
Gardermoen. Sara får fullmakt til å skrive en tilbakemelding på forhold som ble tatt opp 
på styremøtet og oversende denne til rette vedkomne. 

 

Sak 5. – Eventuelt 
- Sara tar kontakt med Cathinka for avklaring om muligheter til å flytte frist knyttet til NS-

prøve. Dette i forhold til at det er fremkommet momenter som bør avklares/diskuteres 
på årsmøtet den 4. mars. 
 

- Styret i OGL fremmer sak til årsmøtet ved. Avvikling av NS prøve og FM prøve. Skrive litt 
om plussr og minuser og lage forslag til vedtak. 

 
 
 
 
 
 
Endre Amundgård 
Sekretær  


