
Styremøtereferat for Oppland Gjeterhundlag – 5.april-2017 
 
 
Sak 1. – Norgesserieprøve: 
 
Nord-Gudbrandsdal og Midt-Gudbrandsdal har søkt om å arrangere NS-prøve. 
 
Nord-Gudbrandsdal Geterhundlag meddelte Oppland Gjeterhundlag muntlig at de trekker søknaden 
sin angående NS-prøve. De ønsket at Midt-Gudbrandsdal kunne få tilbud om å få NS-prøva ut i fra at 
Oppland har fått kun ei prøvehelg og at lokallagene hadde søkt på samme helg. 
Nord-Gudbrandsdal ville prioritere å søke på Nursery og NS-finale. 
 
OGL sendte epost til NGG der en ba om å få en skriftlig bekreftelse på at de trakk søknaden sin til 
fordel for NGG. Gjennom epost korrespondansen var det mye som tydet på at det må har vært noe 
misforståelser i laget i NGG. 
OGL tar derfor med søknaden om NS-prøve fra Nord-Gudbrandsdal på styremøte og behandler 
denne på lik linje som andre søknader.  
 

Konklusjon: 
På styremøte den 5. april ble det besluttet at det skulle sendes et infoskriv til lokallag med info om 
tildeling av prøve. 
 
I og med at Nord-Gudbrandsdal har arrangert NS-prøver kontinuerlig over flere år, og for å sikre 
rullering i tråd med intensjonen i OGL,  tildeler OGL midt-Gudbrandsdal NS-prøva som OGL har fått 
for 2017. 
 

Sak 2 Arbeidsplan 2017. 
 

 På neste styremøte må vi gå gjennom forslag til vedtektsendringer og legge en plan for dette 
jf. Årsmøteprotokoll. 

 Alternativ inntektskilde til OGL – Ble tatt opp og drøftet men ingen hadde noe forslag på 
nåværende tidspunkt. 

 Avklart at utbetaling av styrehonorar skjer på slutten av året. 
 Opprydding av instruktører i lokallag. Ikke en prioritert oppgave, men kan ha det i bakhodet. 
 Utdanning av instruktører - Sende mail og sjekke om det er lokallag som har instruktører 

under utdanning som er interessert i å ferdigstille instruktørkurset i år.  
Huske å minne om hva som skal være gjort i mellom kursene.  
Dersom noen ønsker å ferdigstille utdanninga sjekker OGL opp om andre Fylker skal 
arrangere og prøve å få til en ordning med disse.  
Legg ved kopi av epost til styremedlemmene i OGL. 

 Under årsmøtet fremkom det ønske om at det skulle arrangeres et ledermøte jf. Leder og 
sekretær fra kaller inn og møter fra OGL, men det inviteres kun Leder fra lokallag. 
Ledermøtet skal i hovedsak handle om å se på muligheter for å få til en treningssamling for 
NM førere. Sara og Endre setter opp forslag til invitasjon. 
I invitasjonen bør det fremkomme det som ønskes drøftet. DVS: Treningssamling, Hvem 
betaler for treningssamlingen. OGL mener lokallagene bør dekke samlingen fordi det er de 
som har økonomi og bør ha interesse for lokale utøvere. 

 Dommersamling: sende skriv om at dommersamling ønskes bare annethvert år, men at en 
ønsker at en ser på muligheten for at nyutdanna dommere kan samles hvert år. Nyutdanna 
dommer kan for eksempel defineres til å gjelde til tre år etter at du er nyutdanna. 



 
Sara ytret ønske om at styremedlemmer av styret i OGL går inn på OGL sin hjemmeside og sjekker 
opplysninger knyttet til eget lokallag. 
Sara oppdaterer OGL sin hjemmeside med ledere og sekretærer med link til hjemmesider. 
Sara sender ut epost med varsel om frister til lokallag. 
 
Det ble orientert om epost som er oversendt OSG med ønske om å bli involvert i 
årsmøteforberedelser med OSG. 
 
 
Styret ønsker at mye av styrearbeidet i OGL i  hovedsak skjer ved bruk av mail. 
 
Sara orienterte om kurs der instruktør og arrangør «stengte» ute muligheten for å delta med 
Working Kelpie. 
 
Sara vil skrive en mail omkring dette og sende rundt til styret. Styret gir tilbakemelding på om en 
ønsker å gjøre noe videre med denne saken. 
 
Facebook – skal vi opprette facebook? Enighet om å opprette facebook for å nå raskere ut med 
informasjon. 
Endre får ansvaret for å opprette siden. 
 
 
 


