Referat styremøte Rogaland Gjeterhundlag
Dato: 12.03.2019
Møtt: Jacob Vetrhus, Erlend Kvinnesland, Ingar Ivesdal, Ola P. Hetland
Forfall: Sven Kverneland, Jon Gerhard Haakull (vara)
Sak 1. Konstituering av styret
Sven Kverneland ble valgt til kasserer. Ingen i styret vurderte det slik at de hadde kompetanse
til å være sekretær. Det ble derfor enstemmig vedtatt at Anita Vikingstad ble benyttet som
sekretær. Nestleder velges på neste møte.
Sak 2. Norgesserien 2019
Avventer nærmere melding fra sentralt om tidspunkt for Norgesserieprøvene. Sted for prøven
innstilt til å skje i september avventes.
Sak 3. Fatlandcup 2019
Det ble enighet om å spørre Sven Kverneland om det er mulig å arrangere Fatlandscupen hos
ham.
Sak 4. FM 2019
Strand gjeterhundnemnd arrangerer årets fylkesmesterskap. Erlend Kvinnesland holder
dialogen med Strand.
Det vil bli gjennomført puljetrekk.
Tak på antall startende ekvipasjer innhentes hos arrangør.
Alle hunder fra Rogaland prioriteres foran hunder fra andre fylker.
Tak på tre hunder per fører, fjerde hund kan settes på venteliste.
Det legges ut på nettsidene spørsmål om noen påtar seg å arrangere FM i klasse I.
Sak 5. Innmeldingsfrist prøver 2019
På årsmøtet 9. februar ble det vedtatt at innen 1. april skal det legges ut en oversikt over årets
prøver, som er så fullstendig som mulig på det tidspunktet. Det ble lagt ut en oppfordring på
FB om å melde inn allerede planlagte prøver innen 15. Mars. Endelig fastsettelse av datoene
for FM og Fatlandscup kan ikke fastsettes før RGL får tilbakemelding på datoer for
Norgesserieprøvene fra sentralt hold. Foreløpige datoer for bl.a. FM og Fatlandscup ligger
tilgjengelig i årsmøteprotokollen på RGL sine hjemmesider. Planen er fortsatt at en
prøveoversikt skal være klar til framlegg 1. april.
Sak 6. NM 2019
Det ble enstemmig vedtatt at RGL kun dekker startkontingent for medlemmer av RGL. Det
vil si at kontingent til RGL for 2019 er betalt.
Sak 7. Instruktører og kurs
Det bør være oppfriskningskurs for instruktører. Avventer avgjørelse om økonomisk støtte fra
RSG før det tas endelig beslutning på videre arbeid med dette.
Sak 8. Førstegangsførere med bruksprøve

Det må lages oversikt over nye førere for 2017 og 2018, og sørges for at dette blir gjort for
2019. Jacob sørger for at dette blir gjort.
Sak 9. Pokal til FM
Ingar Ivesdal sørger for å skaffe disse.
Sak 10. Organisering av RGL
Styret vedtok å arbeide for at flere lokale gjeterhundlag blir organisert som Haugaland
gjeterhundlag.
Sak 11. Disposisjonsretter for bankkonto i SR-bank
Følgende personer skal ha disposisjonsrett:
• Jacob Vetrhus
• Sven Kverneland
• Odd Arild Varhaug (regnskapsfører)
………..
SR-Bank 3250.10.23395.
Jacob sørger for dette.

Sak 12. Eventuelt
Ingen eventuelt-saker.

