
Gjeterhundrådet 

 
 

 
Leder: Arvid Årdalen  Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 

Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

 

Til rådets medlemmer m/vara: Arvid Årdal, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, Odd Jarle Øvreås, Jørgen 
Bjørkli, Erlend Kvinnesland, Knut-Jørgen Øverås og Torill Undheim. 
Vara for rådet: Jo Agnar Hansen, Karen B. Knive, Stein Dalland, Jakob Vetrhus, Trude Hvalryg og Roy Aakre. 
Generalsekretær: Lars Erik Wallin 
Leder: Kjell Erik Berntsen 
Sekretær i rådet: Karianne Kjelstrup 
Kopi til: Gjeterhundlag/-nemnder, Styret i NSG 

 

Ås, 05.01. 2021 

Referat til møte 14. Januar 2021 kl. 19:00 – 20:50. 

Møtested: Teams 

Deltagere: Arvid Årdal, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, Odd Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli, Erlend 
Kvinnesland, Knut-Jørgen Øverås, Torill Undheim, Lars Erik Wallin og Karianne Kjelstrup 

Saksliste:  

01/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste 
02/2021 Konstituering av nytt Gjeterhundrådet 
03/2021 Underutvalg 
04/2021 Arbeidsmetoder, referat, møteplan mm 
05/2021 NM 2021 
06/2021 Godtgjørelse 
07/2021 Informasjonsdeling 
08/2021 Fylkesmøte 19 januar 
09/2021 Referat fra Prøvenemda 

01/2021             Godkjenning av innkalling og sakliste 

 Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning. 

 Følgende saker er blitt tilført sakslista under 1/10 og 2/10, 10/2021Eventuelt. 

02/2021 Konstituering av nytt Gjeterhundrådet 

Saksutredning: Presentasjon av alle i gjeterhundrådet, styre sin representant og 
generalsekretær. 

 Vedtak: Gjeterhundrådet velger inn Øystein Hadland som nestleder i 
Gjeterhundrådet for 2021. 
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03/2021 Underutvalg - Informasjonssak 

 Saksutredning: 

- Prøvenemd: Det er sendt på høring til fylkene med forespørsel om kandidater. 
- Avlsutvalget border collie: Det er sendt på høring til fylkene med forespørsel om 

kandidat. 
- Avlsutvalget working kelpie – Ikke noe valg i 2021, lederen i rådet går inn som 

leder og er med i den utvalget på lik linje som avlsutvalget i border collie. 

04/2021 Arbeidsmetoder, referat, møteplan mm 

 Dokumenter: Møteplan 

 Saksutredning 

- Fortsetter kontakten over Messenger og over e-post. 
- Referat: fortsetter som i fjor, etter møtet i rådet har de en uke å godkjenne før 

det sendes til generalsekretær Lars Erik, som tar det til styret. De får en uke på å 
godkjenne, sånn at det til sammen vil ta to uker etter møte i rådet er avholdt til 
referatet blir publisert på nett. 

- Fortsette å holde god kontakt med fylkesnemder/-lag 
- Ønskelig at vi kan bruke mer video under møtene, noe vi kan teste fremover. 

 Vedtak:  

- Vara for medlemmene i rådet får innkallingen til møtene, men sakspapirer til 
møte sendes kun ut hvis de skal inn for sin representant. Vara får utsendt referat 
når det er godkjent. 

- Arbeidsmøte: Det er ønskelig at det heller er et eller to møter i uken/kveldstid 
fremfor en hel lørdag.  
Dato for arbeidsmøte blir: Tirsdag 23.02 kl 17:00 og Onsdag 24.02 kl 17:00 

- Møteplan er OK- men rette opp i beskrivelse for møtene og legge til dato for 
arbeidsmøte. 

05/2021 Norgesmesterskap 2021 

Saksutredning: Ha Norgesmesterskap opp på møte med fylkene. Sjekke ut hvorfor 
noen ikke arrangerer, hva må til for at man skal få til å arrangere NM? Samarbeide 
kan være en løsning? Man er kanskje skremt av størrelsen av NM? Har man nok sau? 
Kan man evt blande saueflokker innad i fylke? Hvor mange sau bør man ha? 

 Det er viktig å få frem at NM er først og fremst en gjeterhundprøve. Det skal ikke 
være et problem å få arrangert NM på en enkel måte. 
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 Vedtak:  

- Øystein får ansvar om å kontakte gjeterhundnemd/-lags ledere for å forberede 
de til møtet på tirsdag. 

- Karianne, Arvid og Øystein setter opp en liste som Øystein skal legge frem på 
møtet med fylkene. 

06/2021 Godtgjørelse - Informasjonssak 

Saksutredning: Sende ut informasjon til rådsmedlemmer hvordan de får tilgang til 
simployer. 

07/2021 Informasjonsdeling 

 Dokument: Sak 92 fra forrige møte. 

Saksutredning: Lite informasjon kommer ut til lokallagene, korte frister på høringer, 
vanskelig å rekke å sende ting videre. Det er viktig at gjeterhundnemdene/-lagene til 
fylket sender informasjon videre til lokallag/underlag i fylket.  

Her er det viktig da at Gjeterhundrådet setter gode frister som gir fylkene tid til å 
sende ting videre på høring til sine lokallag/underlag. Viktig at tjeneste veien følges 
og informasjonsflyten blir bedre. Styret i NSG jobber kontinuerlig med dette. NSG 
jobber med å utvikle ny hjemmeside. 

Vedtak: Alle medlemmene i rådet har fått ansvar for å kontakte gjeterhundnemder/-
lag i sin region om de har tatt høringene de har fått, videre til sine lokallag/underlag.  

08/2021 Fylkesmøte 19 januar 

 Dokumenter: Saksliste for fylkesmøte 

 Saksutredning : Arvid presenterer saksliste som er satt opp for møtet tirsdag 19 
januar. 

 Vedtak:  

- Gjeterhundrådet godkjenner sakslisten med korringering av sak 8, skrive: 
Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund. 

- Øystein Hadland presenterer saken om NM 
- Karianne forespør Are fra avlsutvalget om han kan presentere RAS BC og rådet 

sin innstilling. 
- Arvid hører med Jo Agnar Hansen om han kan presentere spørreundersøkelsen 

for prøvenemda. 
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09/2021 Referat fra Prøvenemda 

 Dokument: Referat fra prøvenemda 

 Saksutredning: Torkjel går gjennom referatet til prøvenemda.  

 Vedtak: Godkjenner referatet fra prøvenemda 

10/2021 Eventuelt 

 1/10 Konsekvensene med sammenslåing av fylkene.  

Saksutredning: Det var spørsmål om hvordan dette blir fremover, på tanke med 
fylker som slås sammen, kommuner som slås sammen osv. 

Lars Erik informerer at i 2018 sak 26, var det gjort en lovendring som tillater årsmøtet 
i NSG å gjøre endring i dette, men enn så lenge er det ikke gjort noe aktivt for å slå 
sammen fylkeslag/lokallag. 

2/10 Spørreundersøkelse Nord-Norgesserien.  

Saksutredning: Jørgen Bjørkli og Karianne er i samarbeid om å lage en egen 
undersøkelse for Nord-Norgesserien på lik linje med Norgesserien. 

Neste Møte i Gjeterhundrådet: 02.februar 2021 


