Referat styremøte i Rogaland Gjeterhundlag
Tid: Søndag, 12. jan 2020, kl 19:00
Sted: Tlf-møte
Møtte: Sven Kverneland, Erlend Kvinnesland, Ola P. Hetland, Jacob Vetrhus, John Gerhard
Haakull, Anita Vikingstad (sekretær)
Agenda:
1. Samarbeidsmøte RSG 6. januar ‘20
I utgangspunktet positivt møte, men kom ikke i mål. Tre potensielle organiseringer:
- Nemnd, med lokale nemnd/lag. Økte kostnader med denne modellen.
- Lag, eget medlemsregister, med kontingent. Færrest kostnader, kan oppfattes som at det
er større avstand mellom organisasjonene.
- Lag, eget medlemsregister, uten kontingent. Færre kostnader enn nemnd, men RSG må
kompensere for tapte kontingentinntekter.
Fordeler og ulemper skal skisseres for alle tre modeller, og det økonomiske bildet for hver
modell.
Forslag om en fast plass i styrene til hverandre med uttalerett.
Endringene skal først settes i verk fra 2021.
2. Fatlandcup – vedtekter
Jacob har snakket med Terje Wester. Veldig positiv til dette, bedt om å ta kontakt med Tore
Oftedal, småfekontakt. Vedtektene er oversendt, og vi avventer tilbakemelding.
3. Retningslinjer for instruktører
Avventer dette til samarbeidet med RSG er avklart, slik at vi vet hvordan finansieringen for
arbeidet blir.
4. Arrangør FM
Rennesøy har sagt nei. Tradisjonelt sett er det nå Nordfylkets tur. John Gerhard Haakull
hører med Haugaland gjeterhundnemnd. Mest sannsynligvis blir det FM den 3. oktober. Kan
det være aktuelt å samarbeide for eksempel med Hordaland/Vestland fylke om
fylkesmesterskapet? Dette sjekkes ut dersom Haugaland gjeterhundnemnd kan ha FM.
5. Instruktørkurs – planlegging
Jacob og Sven snakker med Jo Agnar på dommersamlingen 25.-26. januar for
detaljplanlegging.
Dersom det er personer med hunder som har problemer som de ønsker løst, så kunne det
være gode kandidater som «prøvekaniner».
Kan legge ut interessemelding på FB og nettsider til evt. prøvekaniner. Gjøres etter samtalen
med Jo Agnar.

6. Status NM
Samtale med Fatland, positive til å være sponsor, måtte ta kontakt med
kommunikasjonsrådgiver når vedkommende er tilsatt ila mar ’20.
o Streaming av arrangementet håndteres av NSG sentralt.
o NM-komitéen melder inn en utenlandsk og en norsk dommerkandidat til NSG
sentralt.
Jacob og Sven snakker med Audun Seilen og Helene Gjerjordet på dommersamlingen,
for å avklare forholdene opp mot NSG (oppgaver og finansiering).
o Jærhagen ønsker å være hovedsponsor, Anita begynner å jobbe med ulike
sponsormodeller.
o Odd Arild Varhaug kan være med og hjelpe med økonomien/regnskapet for NM.
7. Status danning av Dalane gjeterhundlag –
Snart klare til å få sendt inn vedtekter til Brønnøysundregisteret.
Hadde kurs i desember, veldig vellykket.
Er usikker på hvordan det skal gjøres med kontingent enda.
8. Årsmøte arrangement
Lørdag, 1. feb kl. 11 på Mortavika. John Gerhard kan ikke pga kollisjon med annet årsmøte.
Andre i styret som evt. ikke kan må melde fra i forkant.
Lages invitasjon til førstegangsførere – fløyter, og et års medlemskap.
Valgkomiteen er varslet, Jane Espevoll og Johannes Skårland.
Utdelinger knyttet til FM som skal utdeles på årsmøtet o Vandrepokalen – Ingar venter på tilbakemelding fra Jane om hvordan dette har vært
satt opp tidligere, og sørger for gravering så snart det er avklart.
o Året unghund, Anita/Jacob fikser dette.
o Malte plaketter – Merita er i gang med å male disse. Viktig å sikre seg gode bilder til
slike plaketter og god dialog med maleren.
9.
-

-

-

Årsmøtesaker
Valg – valgkomitéen er satt i drift, og det er gitt innspill om hvem som ønsker gjenvalg.
Årsmelding – ferdigstilt.
Regnskap – kommer i løpet av uka.
Budsjett/årsplan –
Uttak til NM – Må fastsette forslag til uttaksregler.
o Poengsystem som i NS. Fylkesmesterskapet i Rogaland, NS-prøvene i Rogaland
(begge dager), pluss to valgfri NS-prøver. Hvis ikke NS i Rogaland brukar vi Fatland
cup, pluss to valgfri NS prøver. Tre av fem som tellende.
Prøveplan – lages ikke i forkant, vedtas på årsmøtet.
o Haugaland Gjeterhundnemnd kan arrangere større prøver 1. og 3. helga i august.
o Dalane gjeterhundlag kommer tilbake til dette senere.
Prøveoversikt - bruk og videreføring. Lite brukt, kommer i tillegg til terminlista og har skapt
forvirring. Fristene som er satt opp for å melde inn prøver blir heller ikke overholdt. Vil ikke
bli videreført av RGL i 2020.

10. Eventuelt saker
- Skal RGL overta innmelding av prøver? Størst mulig frihet for lokallagene, disse bør derfor
kunne melde inn selv. Oppfordre alle til å huske å informere fylkeslaget om prøver, kurs osv.
for at RGL skal være i stand til å informere best mulig ut.
- Fylkesmesteren på årsmøtet i RSG vil motta en oppmerksomhet.

