
       
 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND GJETERHUNDLAG 

 

Møtet avholdes søndag 11. februar kl.: 11.00 på MORTAVIKA KIOSK 
 

Saksliste: 

Sak  1  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Sak  2  Valg av møteleder. 

Sak  3  Valg av møtereferent og to til å skriva under protokollen. 

 

Sak  4  Godkjenning av årsmelding og regnskap. 

  Årsmelding finner du på nettsida vår,  http://www.nsg.no/rogaland/rgl/ 

  Regnskap blir utdelt på årsmøtet 

 

Sak  5  Omorganisering. 

 

Lokallaga  i RSG har ei stor utfordring med å finna eldsjeler som kan driva 

gjetarhundarbeid. Vår erfaring er at det ikkje er nok eldsjeler til å dekka alle 

lokallaga. Derfor er det behov for å danna større gjetarhund-einingar som 

fungerer som ein paraply over lokallaga i ein region. Eit godt døme er 

Haugaland gjetarhundlag. Dette er ei samling av lokallag som har skipa eit lag 

som tek seg av gjetarhundarbeidet i sitt område. Dermed er det nok eldsjeler til 

å driva dette utan att det tek knekken på lokallaga.  

 

Eit forslag til ny organisering kan vere fem gjetarhund-lokallag som er 

ekvivalente til valkretsane til RSG, som sorterer under Rogaland Gjetarhundlag 

(fylkeslaget), som igjen er underlagt RSG. Kvart gjetarhund-lokallag har eigen 

kontingent. Desse laga vil få ansvaret for å arrangera større prøvar som 

Norgesserien og liknande som fylket bli tildelt. Inntektene av desse må blir 

verande i lokallaget for å driva gjetarhundarbeidet vidare.  

 

Resterande utgifter som fylkeslaget måtte ha, må dekkast av RSG. Ei slik 

økonomisk fordeling vil sikre at midlane blir verande ute i kvart gjetarhund-

lokallag. Ei omorganisering vil alltid krevje ein grundig gjennomgang av 

vedtekter, val og representasjon i dei ulike nivåa. Dette detaljarbeidet kan først 

startast når ny organisering er vedtatt. 

 

Detaljert forslag til vedtak vil bli delt ut på møtet. 

 

Sak 6  Nye førare. 

 

Sak 7  Norgesserien 2017 

 

Sak 8  FM 2017 med premieutdeling 

 

Sak 9   FM 2018 

  Arvid forslag: FM kjøres med finale med dei 10 beste. 

For å bli bedre så må me holde i lag å konkurrere i lag. Alle må 

dra lasset i lag for å bli bedre.  

Vi blir ikkje bedre av å sitte på hver sin topp. 

 

Styre forslag: Som 2017 

http://www.nsg.no/


 

Sak 9  Fatlandcup 

 

 

Sak 10  Prøver 2018 

 

Sak 11  NM uttak. 

 

Styre forslag: 

Poengsystem som i NS. FM låst. NS i Rogaland (begge dager) pluss to 

valgfri NS prøver. To av fire som tellende. Viss ikke NS i Rogaland 

brukar me FC pluss to valgfri NS prøver.  

 

Arvid forslag: 

NM poeng etter finalen  

FM låst som uttak  

Bruker fatlandcupen 1 av 2 gjeldende  

Og første runde av ns 1 av 2 gjeldende  

I runde 2 av ns kan me få poeng etter plassering til NM  

 

Sak 12  Kurs. 

 

Sak 13  Godtgjørelse til leder og sekreter. 

 

Sak 14  Kontingent for år 2019 

 

Sak 15  Oppførsel på prøver 

 

Sak 16 Økonomi 

1. Dekking av start kontingent til NM 

2. Innføre avgift på 20 Kr. Pr. hund på prøver i Rogaland. 

3. Innføre avgift på «private kurs» 

4. Reklame på nettsidene. 

 

Sak 17 Eventuelt/ Innkomne forslag. Alle oppfordres til å komme med forslag til tiltak 

osv. 

 

Sak 18  Valg.       

       På valg:  Valgnemnda 

A. valg av formann for 1 år.   Jacob Vetrhus          

     

B. valg av 2styremedlemer for 2 år  Bernt Undheim  

       Johannes Skårland   

C. valg av 1., 2.og 3. varamann for 1 år. 1. Hanne Lundal   

       2. Arnt Erik Eid Andersen  

       3. Kurt Kristensen    

 

D. valg av 1 revisor for 2 år.   Henning Skeie   

                   

E. valg av 1 medlem til valgnemnd for 3 år. Trygve Høynes går ut. 

 

F. Val av utsending til årsmøte i Rogaland sau og geit. 

   

    

Vel møtt. Styret i RGL  


