
  
   Referat styremøte i Rogaland Gjeterhundlag 

Tid: Mandag, 10. mai 2021 

Sted: Teams 

Møtte: Sven Kverneland, Erlend Kvinnesland, Ola P. Hetland, Ingar Ivesdal, Jacob Vetrhus, 
Anita Vikingstad, Hanne Lundal.   

Referat: 

1. Saker til gjeterhundrådet  -  
Dommer- og aspirantsamling – RGL mener at man må kunne godkjenne folk som er klar til 
godkjenning eller til å starte på utdanningen, ut fra dommersamlingen som arrangeres.  
 
2. NS-prøve 28.-29. aug (arrangør)  
Vedtak: Sandnes sau og geit, hos Sven Kverneland. Frist 21. mai for å melde inn detaljert 
informasjon.  
 
3. Tilbakemelding til RSG på arb.instruks – se vedlegg 

Enstemmig støtte til forslaget.  

4. Søknad om midler til instruktørkurs – se vedlegg 
a. Ressurser som kan være med på gjennomføring av praksiskurs og instruktørkurs – 

arbeidsgruppe 
Tas opp på neste styremøte.  

5. Fatlandcup  
a. finale - tid og sted – utsettes til neste styremøte.  
b. premier - samme som ifjor? Vedtak: Samme som i fjor.  

 
6. FM 

a. Status – intet nytt per nå.  
b. Øke startavgift? Per i dag – 350kr.  Går i minus på arrangementet, år etter år.  
Vedtak: Økes til 400 kr.  

 
7. Diverse info: 

a. Høring om NM- kvoter – Se tidligere sendt e-post.  
Sendt på høring til lokallagene, med frist 15. juni.  I utgangspunktet er styret innstilt 
på at kvotene ikke skal økes.  Man skal ikke kunne kvoteres inn i NM, basert på 
geografisk lokalitet.  Avventer evt. innspill fra lokallagene før vi konkluderer.  
 

b. Innvilget søknad lotteritilsynet – 1760 kr 
c. Young Handler – ingen kandidater fra Rogaland denne gangen.  
d. status medlemmer – 126 medlemmer per mai 2021. Økning på 10 medlemmer fra 

2020.  
 

8. Evt saker 
a. Prisøkning i NKK på 15% – hva får vi igjen? Status GP i Dogweb?  - innspill fra medlem 

Anita sender forespørsel til Karianne angående GP inn i Dogweb.  
b. Neste møte: Torsdag, 17. juni 

http://www.nsg.no/

