
  

   Referat styremøte i Rogaland Gjeterhundlag 

Tid: Mandag, 02. mar 2020 kl 19:30 

Sted: Telefon 

Møtte: Sven Kverneland, Erlend Kvinnesland, Ola P. Hetland, Jacob Vetrhus, Anita Vikingstad 

(sekretær)  

1. Konstituering 

Nestleder – Sven Kverneland 

Kasserer – Ingar Ivesdal 

Sekretær – Anita Vikingstad 

 

2. Faktura FM 2019 

Siste faktura mottatt fra Kjetil Vasstveit utbetales.  Vedtatt i vedtektene for FM at utgifter skal være 

forhåndsgodkjent.  

Har gått med noe underskudd de siste årene. Startavgift er i dag 300 kr. Settes opp til 350 kr for 

2020.  

 

3. FM 2020 

Blir antakelig ikke samarbeid med Hordaland som foreslått tidligere.  Haugaland gjeterhundnemnd 

ser på ulike løsninger, og har gode alternativ på gang.  

Dato –  

Vedtatt dato på årsmøtet er samtidig som NS i Hordaland (3.-4. okt). FM 2020 bør derfor flyttes av 

hensyn til deltakelse i NS-prøver. NS-prøvene er satt opp svært konsentrert i år, noe som er svært 

uheldig. Vi begrunnet å ha NM helga etter av hensyn til FM for mange fylker. Minst verste løsning er 

lørdag, 26. september.  

Dommer –  

Jacob hører med Jon Sand, hvis ikke han kan, så spørres Arne Loftsgarden.   

Premiering –  

Vi satser på malte fat også i 2020.  

 

4. NM 

Komité –  

Sven har ansvar for Team Bane/prøve/sau, og henter inn folk til dette.  Anita tar ansvar for 

Informasjon/kommunikasjon.  

http://www.nsg.no/


  
Stian Espedal – Jacob spør om han kan ha ansvaret for Økonomi/sponsor. Anita begynner arbeidet 

med å sende søknad til Rogaland FK (søknadsfrist 15. mars).  

Hanne Lundal – nytt styremedlem i RSG. Jacob hører med henne om hun kan være leder for 

Arena/logistikk/frivillige («alt bak gjerdet»). 

Dommer –  

Styret innstiller på at Serge Van der Zweep og Magnus Grimeland blir spurt.   

Møte med NSG i mars –  

NM-komiteen skal gjennomgå dreieboka med gjeterhundkontakten i NSG innen mars.  

 

5. Info om årsmøte RSG og videre arbeid 

Tor Gaute Eikeland og Håvard Helgeland skal fortsette i arbeidsgruppa som skal utarbeide 

samarbeidsavtalen mellom RSG og RGL. 

RSG har satt av 25 000 kr til NM 2020, og 10 000 kr til drift.  

 

6. NS - prøve på Kverneland 29.-30. august  

Dommer –  

Arne Loftsgarden, hvis ikke han skal dømme FM. Erlend og Jacob sjekker ut mulighetene for 

utenlandsk dommer.  

Kontaktperson –  

Sven Kverneland – rogaland.gjeterhundlag@gmail.com 

Premiering – 

Plassering og år må stå på. Sven sjekker litt i lokalmiljøet.  

 

7. Fatlandcup 

Arrangør –  

Dalane gjeterhundlag kan arrangere. Kommer tilbake med konkret sted.  

Dato –  

10.-11. oktober 

Dommer –  

Sven hører med Hartvig om han kan dømme ene dagen, Jacob dømmer andre dagen.   

Premiering –  

Anita hører med Formbar glassblåserverksted hvilke muligheter vi har.  

http://www.nsg.no/


  
8. Fakturafrist for 2020 

Det ble enstemmig vedtatt at 1. desember skal være siste frist for å levere fakturaer til RGL.  Må 

informeres om fra RGL ved bestilling.  

 

9. Evt. 

1. Kontingent – påminnelse (32 stk) sendes ut. Legges også ut informasjon om dette på RGLs gruppe 

på FB.  

2. Fløyter og medlemskap sendes snarlig ut til førstegangsførere som ikke kunne møte på årsmøtet.  

3. Brev fra NSG om Norsk Nursery og NS-finale – RGL melder ikke inn interesse her i år.   

http://www.nsg.no/

