Akershus
Gjeterhundnemd

Referat fra møte på Kjepperud Gård, Ytre Enebakk –
Tirsdag 7. August kl.19.00
Saksliste:
27/2018
28/2018
29/2018
30/2018
31/2018
32/2018
33/2018
Tilstede:

Nytt medlem til nemnda
Fylkesmesterskapet 2018
Landsprøve 2018
«Dugnadsamling» 3.juni
Fellestreninger sep./okt.
Oppretting av lag
Annet
Karianne Kjelstrup, Karianne Buer, Hanna Jensen og
Gard Krisitansen.

Saker:
27/2018

Hanna Jensen er nytt medlem i Nemnda og tar over plassen til Steffen
Pettersen som Økonomiansvarlig/Kasserer.

28/2018

Fylkesmesterskapet blir holdt på Heiås , Årsrudveien 149. 1912
Enebakk. Det blir skiltet i tillegg til Google maps veibeskrivelse.
Premier er ordnet. Egil Lomsdalen er dommer. For kl 3 skal Monica
Tegler sette ut sau og Sofie Flatabø er skriver. Karianne Kjelstrup
ordner med en tavle for resultater. Det blir ikke merka dyr i år.

29/2018

Akershus har resultatservice. For å få til dette trenger vi en skjerm,
skjøteledninger, bærbar PC/Mac, Power banks, 4g ruter og et bord. En

Leder:
Sekretær:

Tlf.
Tlf.

E-post:
E-post:

Akershus
Gjeterhundnemd
del av dette er i orden. Vi må høre med Linda om hva de har som vi
kan bruke og så ha med resten av det vi trenger. Vi hører med de
om Cecile Kjelstrup kan være skriver siden det gjør at vi kan få et
smidig resultatservice siden hun er kjent med systemet som skal
brukes. Vi hører også med de andre om fordelingen av oppgaver
generelt slik at vi vet om vi trenger flere folk eller om det er andre
oppgaver vi kan hjelpe til med.

andre

30/2018

«Dugnadsamlingen» utsettes til neste år siden det er vanskelig og få
samlet instruktørene i fylket. Vi setter det opp som et eget punkt på det
årlige møtet. Vi kan også høre om instruktørene kan komme en time før
slik at vi kan få diskutert om dette er noe som er ønskelig å ha og
eventuelt hva de ønsker for å få dette til.

31/2018

Det blir muligens en fellestrening på Kløfta i september. Dato er ikke
satt, men muligens en av de to første helgene

32/2018

Valgkomiteen er satt og består av Sissel Modin, Anne Buer og Kristin
Løkkemo. Gard tar kontakt med Sissel og varsler om ekstraordinært
møte i januar. Innkallelsen skal være klar og sendt ut i november. Vi
skal høre med valgkomiteen om de vil skrive og sende ut innkallelsen
eller om Nemnda skal gjøre det. Møtet skal avholdes på Kløfta og Gard
skal høre med Stovner Hundeklubb om vi kan låne hallen.

33/2018

Det var ingen andre saker.
Neste møte i nemnda er planlagt 9. oktober.

Leder:
Sekretær:

Tlf.
Tlf.

E-post:
E-post:

