Ledersamling 7/11/2017

Kilde gjestgiveri, Løten

Tilstede: Odal, Trysil, Løten/Vang, Romedal/stange, Elverum og Åmot.
Sak 1)
Grunnen til møtet var at vi såg en dårlig utvikling i fylket. Nå må vi få opp igjen aktiviteten. Prate
sammen og komme med innspill. Hva kan dere gjøre for oss, og vi for dere? Gjøre hverandre
gode/bedre! Kan ikke ledere møte opp så møter en annen fra styret. Viktig at alle klikker inn og leser
på nsg.no. Alle klikk monner i forhold til sponsor-forespørsler. Gjeterhundlaget har facebook-side der
de legger ut info. De prater nå om å gå tilbake til å skrive info på NSG siden. Dette betyr også mye
mer klikk. Oppland er et fylkeslag vi i Hedmark ser opp til. Kanskje vi kan klare å få inn noe likt i vår
arbeidsplan?

Sak2)
Representasjon gjeterhundlaget v/Jo Agnar. (HGL). Eget styre, eget årsmøte. For å være medlem i
gjeterhundlaget må du være medlem i NSG. 25 medlemmer i NGL. Arbeidsplan avgjøres/bestemmes
på årsmøtet. NGL – gjeterhundkurs, kurs.
Ringsaker, Løten. Alvdal og Folldal har NGL arrangert kurs i 2017.
HGL jobber for å «ufarliggjøre» gjeterhundkurs for sauebonden. Den skal være positiv for den proffe
og for sauebonden som ønsker å kurse seg i «vanlig» bruk.
Hvordan kan HGL motivere flere til å ta i bruk gjeterhund i sitt daglige arbeid?
Hva kan vi bli flinkere til?
Kan HGL bidra mer til økt aktivitet i Fylket?

Innspill til NGL:
-

-

Kan HGL bidra til sanking med gjeterhund eller annen jobb om høsten? Være med ut i felt å
hjelpe sauebønder som ikke har hund? Men tenke på de sauene som absolutt ikke er vant til
hund, der kan det jo bikke begge veier.
Selge gode hunder (ikke valp) til sauebonden. I store arrangementer kan det reklames/selges
produkter (gjeterhund).
Kan HGL være mer synlig? Ha stand?
HGL bruke NSG-siden i stedet for facebook.
Lettrente hunder som kan passe en familie og som ikke må trenes hver eneste dag.
En service fra HGL: Hva bør du velge? Fra hvem bør du kjøpe hund?

Sak 3)
Værring 30 v/Per Lindholt:

For mange granska eliteværer i ringen. Dessverre må mange slaktes. Det anbefales å kjøpe
avskomstgranska vær. Værringen ønsker stort at flere kjøpere .
Værholdslaget. Lag under ringen.

Eventuelt:
-

Kåring: Kan lokale kåringer slåes sammen og gjøre noe mer ut av det? Med gjeting osv. Husk
at mattilsynet må søkes med tanke på flytting av ring-dyr.
Styret kommer til å be værringen og gjeterhundlaget inn til styremøtet etter jul.
Lage et årshjul felles for HSG, værring og HGL der det er info om blant annet datoer på
møter mm.
Årsmøte i mars, forventer oppmøte. Samarbeid med Oppland og Akerhus.

