
Styremøte OGL 10.02.2020 

Deltakere: Jane, Helge, Endre, Tor og Erik 

Invitert, men ikke møtt: Egil 

1. Norgeserie: 

Lokallaga ønsker at fylkeslaget skal søke på NS-prøver. OGL vet ikke om Oppland får tildelt 

prøver eller hvilke helger det evt. blir. OGL skal imidlertid tildele aktuelle prøver til lokallag 

dersom prøvenemnda tildeler prøver til Oppland. Styret vil uansett i forkant drøfte saken og 

legge en plan for hvordan vi skal prioritere en evt. tildeling av prøver til lokallag. Drøftinga er 

spesielt viktig med henblikk på at to lokallag har kommet med ønske om  å arrangere samme 

helg. 

 

Sør har ønske om å arrangere helga 3-4 oktober med helga etter NM som et alternativ. 

Midt ønsker å arrangere helga 3-4 oktober fordi de skal arrangere FM helga etterpå. 

Nord-Gudbrandsdal har også ønske om å arrangere helga etter NM. 

 

Ingen av lokallaga har ønske om å arrangere siste helga i september. Dette pga. utfôrdringer 

knytta til sanking og tilgang til sau.  

 

Vedtak: 

Dersom Oppland får tildelt prøve helga 3-4 oktober skal denne tildeles SGG. Dette som følge 

av at det er lenge siden SGG har hatt en NS prøve. 

MGG skal arrangere FM og har dermed ett arrangement med muligheter for inntekt. MGG 

skal prioriteters i 2021 dersom de ønsker å arrangere. 

Dersom Oppland får tildelt prøve etter NM skal denne gå til NGG 

På denne måten sikrere vi aktiviteter i flere lokallag gjennom sesongen. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Toten ønsker å søke på Nursery.  

Hadeland har ikke kommet med noe ønske om å arrangere. 

 

2. Arbeidsplan: 

På ekstraordinærtårsmøte ble det vedtatt en arbeidsplan/instruks for arbeidsoppgaver i 

styret i OGL. Forslag til arbeidsplan vil komme automatisk som følge av denne, men styret 

ønsker å legge til følgende punkter under som tillegg til tidligere vedtatt arbeidsplan: 

 

a. Lage kjøreregler for instruktørutdanning i Oppland. Oppland bør ha en plan for hvor 

mange instruktører som trengs i fylket og innenfor det enkelte lokallag. Det er i 

utgangspunktet fylket som har det overordna ansvaret for å sikre nødvendig antall 

instruktører i fylket. Fylket kan og bør også sette krav til gjennomføring av kurs og 

oppfriskning for å kunne stå på lista som en godkjent instruktør. Fylket har anledning 

til å skille på eksisterende instruktører og nye instruktører jf. NSG sitt regelverk. 

 

b. Instruks gjeterhundprøver.  

Det er fylket som har det overordna ansvaret for fylkesmesterskap og landsprøver. Pr 

i dag så er det ofte slik at lokallag arrangerer uten noe som helst slags kontakt eller 



involvering med fylket. OGL bør ha en god dialog i forkant. Det nye styret etter 

årsmøtet bør lage en instruks/kjøreplan og vurdere å sende dette ut til lokallag på 

høring.  

 

c. Planlegge ett nytt instruktørkurs med plan for gjennomføring jan-mars 2021. 

Oppland har flere under utdanning, noen som kanskje ønsker oppfriskning som ikke 

hadde anledning i år. 

 

d. Opprettholde dialog med OSG ang. søknad om midler. Om midler blir tildelt må 

styret legge en plan og ha dialog med lokallag for gjennomføring av aktiviteter knytta 

opp mot intensjon i søknadsgrunnlaget. 

 

Vedtak: 

Forslag til arbeidsplan ble enstemmig godkjent. 

 

3. Revisor:  

Revisor skal velges hvert år. Ragnhild Røssum har vært revisor i mange år. Vi må sørge for at 

Ragnhild blir spurt på nytt. Om hun ikke vil må vi ha et alternativ til årsmøtet. 

 

Vedtak:  

Røssum foreslås på nytt. Tor har avklart med Røssum 

 

4. Hund og sosiale medier: Dette ble drøfta. 

Vedtak: 

Orientering tatt til etterretning. Enighet om at det sies noen ord om dette på årsmøtet. 

 

5. Regnskap/kasserer: Gudbrand/Snøhetta regnskap stiller seg disponibel til gjenvalg. Honorar 

som tidligere. 

 

Vedtak: 

Forslår gjenvalg på Gudbrand/Snøhetta Regnskap. 

 

6. Oversende info til sekretær i forkant av årsmøtet: 

Det er ønskelig at alle representanter i styret oversender info til Jane om hvilke styrekandidat 

og vararepresentant det enkelte lokallag vil foreslå for årsmøtet. 

Det er også ønskelig at det blir oversendt informasjon til sekretær hvem det enkelte lokallag 

vil ha som utsending med stemmerett til årsmøtet. Da blir det letter for sekretær å forberede 

seg til årsmøtet, og vi vil få oversendt over antall stemmeberettigede. 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

7. Budsjett: 

Forslag til budsjett ble gjennomgått 

Eirik oppfordra styret til å bidra litt mer aktivt på salg av dekken. 

Eirik redegjorde for avtalen med sportsbutikken der OGL betaler inn ettersom dekken blir solgt. 



Vedtak: 

Forslag til budsjett vedtas med Eiriks forslag til endring ang deltakeravgift NM 

 

 

Jane Aaslund 

Sekretær OGL 

 

 


