Akershus
Gjeterhundnemnd
Til styrets medlemmer: Karianne Buer, Gard Kristiansen, Steffen Pettersen, Karianne
Kjelstrup
Kopi til: Espen Fossum

Referat møte Asperudlia 13, 1258 Oslo – Tirsdag 20.
Mars kl.19.00
Tilstede:

Karianne Kjelstrup, Karianne Buer og
Gard Kristiansen.

Ikke tilstede: Steffen Pettersen og Espen Fossum (vara)
Saksliste:
8/2018

Godkjenning av innkallelsen
- Innkallelsen ble godkjent.

9/2018

Dugnadssamling 2018
 Vi skal ha en samling 3. juni 2018 på Kjepperud, med forbehold om at
man har nok treningssau. Gard undersøker om den kan flyttes til Kløfta
hvis det blir nødvendig.
 Instruktørene som jobber på dugnaden vil få en egen samling hvor de
kan få muligheten til å utvikle seg videre.
 Prisen for deltagelse er

50,- for observatør

Leder:
Sekretær:

Tlf.
Tlf.

E-post:
E-post:

Akershus
Gjeterhundnemnd
 100,- for deltagelse med hund.
 Inntektene går da til samlingen for instruktørene
For å delta må man være medlem av ASG og det blir 4-6 deltagere pr.
instruktør.
 Karianne Kjelstrup sender ut invitasjon til instruktørene om å delta.
Instruktørene i ASG er:
-

Anne Buer
Cathinka Kjelstrup
Steffen Pettersen
Janna Oulie

- Sissel Modin
- Linda Ulvedalen
- Geir Marring

Når vi vet hvilke instruktører som kan delta sender vi ut en offisiell
invitasjon til medlemmer i ASG.
 Nemnda skal stå for drikke, kaffe/saft og pølser.
10/2018

Fellestreninger


Det blir en fellestrening på Kløfta 8.april hvor Cathinka Kjelstrup stiller
som instruktør. Fellestreningen er i utgangspunktet en egentrening,
hvor instruktøren hjelper til ved behov. For å delta må man følge N
gjeterhundnemda sine krav for deltagelse. Se hjemmesiden for mer
informasjon.
http://www.nsg.no/akershus-gjeterhund-nemd/category2745.html
Det er værforbehold, med tanke på om det blir glatt eller andre
forhold som gjør at det ikke lar seg gjennomføre.
Vi må sende ut en invitasjon til lokallagene i Akershus.
Nemda ønsker også på lang sikt å se om vi kan finne et fast sted hvor
man kan ha treningssau for fellestreninger, kurs osv.

Leder:
Sekretær:

Tlf.
Tlf.

E-post:
E-post:

Akershus
Gjeterhundnemnd
Nemda håper også å få gjennomført en fellestrening på Kjepperud i
mai.

11/2018

Fagkveld
Nemda ønsker å holde en fagkveld i November med Jo Agnar Hansen.
Tema blir «Logistikk i drifta m/gjeterhund» Vi trenger da å få leid et
lokale.

12/2018

Norgesserieprøve 2018


13/2018

Vi skal foreslå at Akershus kan stå for resultatservice. Vi må da bare få
tilgang til strøm og et tak.
Eventuelt



Vi må reklamere bedre for neste årlig møte i nemda. Den ble nok for
utydlig i år og kan være årsaken til lite oppmøte.

 Vi skal holde minst fire møter i året. Møteplanen for 2018 er satt til:
 15. mai (telefonmøte)
 7. august
 9. oktober
Andre møter kan avtales ved behov.
-

Leder:
Sekretær:

Vi skal undersøke om det finnes en standarddiplom for godkjent
gjeterhundprøve i Akershus slik at alle kan få en ved godkjent
bruksprov.

Tlf.
Tlf.

E-post:
E-post:

