
   

       
 
 

Referat styremøte i Rogaland Gjeterhundlag 
 
Tid: 17. Juni 2019 kl. 17.30 
Sted: Mortavika Kro 
Møtte: Sven Kverneland, Ingvar Ivesdal, Erlend Kvinnesland, Ola P. Fjetland, Jon Gerhard     
Haakull, Jacob Vetrhus, Anita Vikingstad (sekretær)  
 
Sak 1. Nestleder 
Ingar Ivesdal ble valgt som nestleder. 

 
Sak 2.  Norgesserien 2019 
Prøve Brusand, Hå 17.-18. august 2019. Dommer: Jo Agnar Hansen.  
Norgesserieprøve 28.-29. september 2019. Dommer: Sander Hindenes. Lokasjon må avklares.  

- Jacob skal sjekke med én grunneier i Suldal. Forutsetter at gjerdet som smalner 
arenaen blir fjernet. 

-  Er også mulig å ha prøven hos Sven Kverneland.  
Påmeldingen åpner igjen 13. august, må senest være klart til da.  
 
Sak 3. Fatlandcup 2019 
Klepp gjeterhund har tilbudt seg å arrangere Fatlandcup med RGL som formell arrangør. 
Jacob avklarer kompensasjonen med disse.  
Fatlandcupen, innledende og finale, foregår dermed på Kverneland, Sør-Rogaland.  

- Dato for finale blir 16.november 2019 
- Premier – bestiller samme type og antall vaser som i 2018. 
- Dommer – Jacob sjekker med Arne Loftsgaarden for innledende.   

 
Sak 4. Fylkesmesterskap 2019 – status 
Erlend Kvinnesland rapporterte om status for fylkesmesterskapet i Strand. Meldes fra Strand 
at de har full kontroll.  

- Ingar Ivesdal ordner med vandrepokalen.  
- Dommer – Jacob sjekker med Trygve Høines.  

 
Sak 5.  Temakvelder - søknad 
RGL stiller seg positive til tiltaket, og ønsker å arrangere slike kvelder forutsatt at det 
økonomiske blir ivaretatt.  
 
Sak 6. Nye førstegangsførere 
Det arbeides med innhenting av informasjon av førstegangsførere. Er informert om på FB-
gruppa, samt sendt mail til alle prøvearrangører.  To prøver som ikke er gitt tilbakemelding på 
enda. Dersom økonomisk spillerom ønsker styret en påskjønnelse til nye førere på årsmøtet.  
 
 
 
 
Sak 7.  Økonomi 

http://www.nsg.no/


   

Generell status på økonomi i laget – omtrent á jour med fakturaer, da er det rundt 20’000 kr 
på konto.  
 
Sak 8.  Instruktører og kurs – status 
Nødvendig med oppfriskningskurs for instruktørene, men økonomien til laget må avklares 
først.  
 
Sak 9. Samarbeid med NSG Gjeterhund sentralt 
Det har vært utfordringer med å få nødvendig informasjon fra NSG sentralt. RGL ønsker 
informasjon om status for evt. utlysning av deltidsstilling som skal påta seg dette ansvaret. 
RGL ønsker at NSG sentralt vurderer om stillingen må være fysisk plassert på NSGs 
hovedkontor, eller om det kan tenkes at denne stillingen like godt kan fylles fra annet sted i 
landet, dersom aktuelle kandidater. RGL må ha én kontaktperson for gjeterhundarbeidet 
sentralt i NSG.  
 
Sak 10. Dalane Gjeterhundlag 
Skiping av nytt gjeterhundlag der flere lokallag slår seg sammen. De ser på vedtektene for 
Haugaland gjeterhundnemnd som et utgangspunkt for egne vedtekter.  
 
Sak 11. Samarbeid med RSG - status 
Felles møte mellom styret i RGL, RSG og styremedlemmer fra NSG sentralstyre avholdes 25. 
juni 2019. RGLs tanker om samarbeid ble avklart for felles standpunkt til møtet mellom de to 
styrene.  
 
Sak 12. Eventuelt 
Ingen eventuelt-saker.  
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