
  
 

Innkalling til årsmøte 2020 i Rogaland Gjeterhundlag 

Tid: Lørdag, 1. februar 2020 kl 11  

Sted: Mortavika kro 

Saksliste:  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av møtereferent, og to til å signere årsmøteprotokoll 

4. Godkjenning av årsmelding og årsregnskap  

For sakspapirer se årsmøtesak på http://www.nsg.no/rogaland/rgl/  

5. Framtidig organisering av gjeterhundarbeidet i Rogaland 

For sakspapirer se årsmøtesak på http://www.nsg.no/rogaland/rgl/  

6. Nye gjeterhundførere – utdeling av oppmerksomhet 

7. Vedtekter for Fatlandcup 

Viser til årsmøtesak 9 i 2019. For sakspapirer se årsmøtesak på 
http://www.nsg.no/rogaland/rgl/  

8. Vedtekter for Fylkesmesterskap 

For sakspapirer se årsmøtesak på http://www.nsg.no/rogaland/rgl/  

9. Fastsettelse av sted og dato for  

- Fylkesmesterskap  
- Fatlandcup  
- Evt. Norgesserieprøve(r) 

10.  Uttaksregler for NM 

Styrets innstilling: 

Poengsystem som i NS. Fylkesmesterskapet i Rogaland, NS-prøvene i Rogaland (begge dager), 
pluss to valgfri NS-prøver. Hvis ikke NS i Rogaland brukes Fatland cup, pluss to valgfrie NS-
prøver. Tre av fem prøver som tellende. 

11. Prøveoversikt for Rogaland - evaluering av ordning i 2019 

Styrets innstilling:  

Nettstedsstatistikken viser at oversikten er lite brukt. Den kommer i tillegg til terminlista og 
har skapt forvirring for prøvedeltakere. Fristen som ble foreslått og innført på årsmøtet i fjor 
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blir heller ikke overholdt, av naturlige årsaker. En egen oversikt vil ikke bli laget eller 
vedlikeholdt av styret i 2020.  

12. Kontingent for 2021 

Styrets innstilling: 

Uendret, 300 kr. Med forbehold om beslutning om organisering av gjeterhundarbeid i 
Rogaland.  

13. Premieutdeling for Fylkesmesterskapet 2019 

14. Instruktør- og dommerutdanning 

Styreleder informerer.  

15. NM 2020 

Styreleder informerer om NM 2020 som avholdes i Rogaland. For sakspapirer se årsmøtesak 
på http://www.nsg.no/rogaland/rgl/  

16. Eventuelle innmeldte saker  

Innmeldte saker må være styret i hende senest én uke før årsmøtet. Kan sendes til 
rogaland.gjeterhundlag@gmail.com. 

17. Valg 

Posisjon På valg Ikke på valg 
Valg av leder for 1 år Jacob Vetrhus  
Valg av to styremedlemmer for 2 
år 

Sven Kverneland 
Ingar Ivesdal 

Ola P. Hetland 
Erlend Kvinnesland 

Valg av 1., 2. og 3. vara for 1 år 1. Jonathan Gerhard Haakull 
2. Arnt Erik Eid Andersen 
3. Kurt Kristensen 

 

Valg av én revisor for 2 år Henning Skeie  
Valg av to medlemmer til 
valgkomité, en for to år (erstatter 
for Sverre Madland) og en for tre 
år.  

Jane Espevoll Johannes Skårland (2020 
siste år) 

Valg av to utsendinger til 
årsmøtet i Rogaland Sau og Geit 
(14.-15. feb 2020, Haugesund). 

  

 

 

Vel møtt! 

Styret i Rogaland gjeterhundlag 
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