Til styrets medlemmer: Anne Buer, Steffen Pettersen, Gard Kristiansen, Trine Røykaas, Arve
Sunde, Ann Elisabeth Svanberg (vara), Linda Ulvedalen (vara)
Kopi: Sigrid Skorve Larsen (ASG), Mona Solberg (ASG), Karianne Buer

Referat fra møte på Kjepperud Gård, Ytre Enebakk –
Tirsdag 25. Juni kl.18.30
Møtt:
Anne Buer, Steffen Pettersen, Gard Kristiansen, Trine Røykaas, Arve Sunde, Karianne
Buer
Saksliste:
15/2019

Godkjenning av innkallingen
Innkallingen ble godkjent.

16/2019

Sende inn registrering i Brønnøysundregisteret
Pga. data problemer ble det bestemt at Gard tar registreringen
så fort som mulig etter møtet.

17/2019

Planlegging av fellestreninger
Det er planlagt en fellestrening på Kløfta 17. august, hos Anne
Buer i september og hos Arve Sunde i Oktober.
Det skal være en som er ansvarlig på treningen, men det må
ikke nødvendigvis være en instruktør. Personen skal være
ansvarlig for påmeldingen til treningen.
Deltagere må ha velferdskurset etter retningslinjene for
fellestreninger for å kunne delta. Helt nybegynnere innen gjeting
kan komme å observere, stille spørsmål osv. for å lære. For å
delta må de først ha tatt et kurs.

Leder:
Anne Buer
Sekretær: Gard Kristiansen

Tlf.
Tlf.

E-post:
E-post:

18/2019

Planlegging av Kurs
Vi setter opp et kurs når vi har 5-6 som er helt nye. Det gjelder
både velferdskurset og nybegynnerkurs. I tillegg til rene
nybegynner kurs så planlegges det kurs opp mot godkjent prøve
(kl. 1) og konkurransekurs (klasse 2 og 3)

19/2019

Landsprøven i Vestfold
– Vedlegg 1
Karianne skal høre med Sofie Flatabø om hun kan hjelpe til som
skriver som avløser for May Sofie.
Trine har en ruter vi kan bruke til nettverk på prøva for
resultatservice. Vi må også opprette en Google konto for ASG.

20/2019

Annet.
Mail fra Gjeterhundrådet angående kontaktperson for temakvelder hvor
de ønsker en kontaktperson fra hvert fylke.
Akershus sin kontaktperson blir Karianne Buer. (Anne kan bistå)

Møtet ble avsluttet kl. 21:00

Leder:
Anne Buer
Sekretær: Gard Kristiansen

Tlf.
Tlf.

E-post:
E-post:

