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Ås, 20. august 2018 

 

Referat til telefonmøte 20. august kl.19.30 
 
Saksliste: 
29/2018 Godkjenning av innkalling 
30/2018 Godkjenning av protokoll møte 11. juni 2018  
31/2018 Orienteringssaker 
32/2018 Organisering av gjeterhundarbeidet 
33/2018 Gjeterhund i arbeid – oppfølging av mål 
34/2018 Gjeterhundaktivitet i regi av organisasjonen/privat 
35/2018 GP på stamtavler 
36/2018 Arbeidsplan 2018 
37/2018 Årshjul 2019 
38/2018 NM møte 
39/2018 Eventuelt 
 
Oppsummering vedlegg: 

▪ Vedlegg 01: Referat møte 11. juni 2018 
▪ Vedlegg 02: Brev til styret om organisering av gjeterhund 
▪ Vedlegg 03: Artikkel til hjemmesiden 
▪ Vedlegg 04: Arbeidsplan 2018 
▪ Vedlegg 05: Årshjul 2019 
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Saker: 
 
29/2018 Godkjenning av innkalling   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
30/2018 Godkjenning av protokoll møte 11. juni 2018 
  Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
 
31/2018 Orienteringssaker 

 
Dokument som fulgte saken: 
▪ Ingen vedlegg  

 
Saksutredning:  
Det ble orientert om at gjeterhundrådgiver i NSG slutter i slutten av 
august. NSG jobber med å finne en ny i stillingen.  
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering 
 
 

32/2018 Organisering av gjeterhundarbeidet 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪ Vedlegg 2: Brev til styret om organisering av gjeterhund 
 
Saksutredning:  
Gjeterhundrådet har formet et brev om sine innspill til organisering av 
gjeterhundarbeidet i Norge.  
 
Brevet ble gått gjennom på møtet. Organiseringsendringen må 
informeres om til gjeterhundlag/nemnder bedre.  

 
Vedtak:  

  Brevet sendes til styret i NSG.  
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33/2018 Gjeterhund i arbeid – oppfølging av mål 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪  Ingen vedlegg  
 
Saksutredning:  
Det er laget et skjema til utfylling. Skjemaet skal deles med alle 
medlemmer i NSG og promoteres på hjemmesiden. På grunn av 
personopplysningsloven er det vanskelig å sende til hvert enkelt 
medlem. Gjeterhundrådet håper på å få sendt ut skjemaet, og satt i 
gang lagsapparatet, for å få så god oversikt som mulig. 
 
Her skal alle medlemmer registrere et par spørsmål om gjeterhund, og 
gjeterhundrådet vil få oversikt over hvor mange i småfeholdet som 
bruker gjeterhund i praktisk arbeid.   
 
Skjema er sendt ut tidligere på mail til gjeterhundrådet. 
 
Skjemaet skal ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Tallene skal 
gjennomgås etter en måned. Skjemaet skal ligge tilgjengelig på 
hjemmesiden, slik at data kan samles fortløpende. 
 
Vedtak:  
Skjemaet benyttes til å samle informasjon om gjeterhunder i Norge, og 
legges tilgjengelig på hjemmesiden og facebook.  
 

 
34/2018 Gjeterhundaktivitet i regi av organisasjonen/privat 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪ Vedlegg 3: Artikkel til hjemmesiden 
 
Saksutredning:  
Gjeterhundrådet har formet en artikkel som belyser ønsket aktivitet i 
organisasjonen.   
Artikkelen skal publiseres på hjemmesiden til NSG. Gjeterhundrådet går 
gjennom artikkelen en siste gang på møtet.  
 
Vedtak:  

  Artikkelen sendes som vedlegg på saksdokumentene til styret i NSG.  
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35/2018 GP på stamtavler 

Dokument som fulgte saken: 
▪  Ingen vedlegg 
 
Saksutredning:  
På møtet med NKK fikk NSG beskjed om at for å legge inn GP på 
stamtavler så må NSG betale en engangssum for å få dette i orden. 
Videre fremkom det også at alle som eide hundene som skal få GP på 
stamtavlene sine i fremtiden, må ha medlemskapet sitt tilknyttet NKK. 
Dette vil føre til at i praksis må alle som ønsker å ta bruksprov på 
hunden sin ha medlemskapet i NSG sitt tilknyttet NKK. 
Det er usikkert om de som tar bruksprov er villige til også å betale 
denne kostnaden.  
Dette blir en stor enkeltkostnad som vil være unødvendig om det ikke 
følges opp videre etter første runde.  
 
Vedtak:  
Saken tas videre med til avlsrådet, og det undersøkes videre med NKK 
om hvordan kostnadene for innleggelse av data blir.  

 
36/2018 Arbeidsplan 2018 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪  Vedlegg 4: Arbeidsplan 2018  
 
Saksutredning:  
Audun går gjennom arbeidsplanen og hvilke oppgaver som gjenstår og 
hvilke som er gjennomført.  
 
Vedtak:  
Kommunikasjon innad i organisasjonen og instruktørutdanningen settes 
på saksliste til neste møte. Arbeidsplanen er i rute. 
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37/2018 Årshjul 2019 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪ Vedlegg 5: Årshjul for 2018 

  
Saksutredning:  
Cathinka har laget et forslag til årshjul for 2019. Dette for å få på plass 
frister og møter, slik at gjeterhundlagene/nemndene kan følge med og 
flere kan planlegge bedre.  
 
Vedtak:  

  Årshjulet gjennomgås på mail og pressenteres på NM 2018. 
 
 
38/2018 NM møte 2018 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪  Ingen vedlegg 
 
Saksutredning:  
Det skal avholdes det årlige møtet på NM i år også. Gjeterhundrådet må 
planlegge hvilke saker de ønsker skal opp.   

   

  Gjeterhundrådet satte opp følgende saker til NM-møte 

- Organisering av gjeterhund i NSG 

- Årshjul 2019 

- Gjeterhund i arbeid 

- Større prøver – hva får arrangørene, hvordan kan vi få flere 

til å arrangere større prøver? 

- Nordisk Mesterskap 2019 

- Neste års NM arrangør 

 
Vedtak:  

  Saken tas videre til neste møte, og PP-presentasjon utarbeides.  
   
39/2018 Eventuelt 

- Ingen saker på eventuelt 
 
 


