Protokoll fra
Årsmøte Akershus Gjeterhundlag 3.mars 2021

1. Åpning av møtet
Styrets leder Anne Buer åpnet møtet, som ble gjennomført på Teams, og ønsket
velkommen.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Det ble påpekt at pkt. 6 i sakslista bør endres fra gjeterhundnemd/lag til kun lag. Det
samme gjelder tilsvarende tekst i overskriften.
For øvrig ble innkalling og saksliste godkjent.
3. Deltakere/tilstede
Følgende deltok:
Anne Buer
Janna Oulie
Nina Basma
Sissel Modin
Carol Myhre
Cecilie Kjelstrup
Karianne Kjelstrup
Gard Kristiansen
Geir Marring
Helge Aas
Hege Andersen
Karianne Buer

4. Valg av referent
Sissel Modin ble valgt til referent.

5. Valg av personer til å undertegne protokollen
Anne Buer, Nina Basma og Karianne Buer ble valgt til å underskrive protokollen.

6. Årsmeldinga ble gjennomgått.
Det kom innspill om endringer/tilføyelser i årsmeldinga, og den ble derfor ikke
godkjent slik den forelå. Det skal gjennomføres et ekstraordinært årsmøte så snart
som det er praktisk mulig, hvor ny Årsmelding inkl endringer legges frem til
godkjenning.
7. Regnskap 2020
Det var ikke sendt ut regnskap for 2020 før årsmøtet. Posteringene er imidlertid
gjennomgått av revisor for Akershus saug og geit. Det ble besluttet at regnskapet
legges frem til ekstraordinært årsmøte.

8. Budsjett 2021 og arbeidsplan 2021
Det er ikke utarbeidet et budsjett for 2021. Legges frem på ekstraordinært årsmøte.
arbeidsplan ble gjennomgått i generelle termer.
9. Innkomne saker til årsmøtet
a. Uttaksregler 2021

Styret hadde ikke behandlet dette, og det var ikke utarbeidet noen forslag.
Saken behandles på første styremøte i nytt styre, og legges frem på
ekstraordinært årsmøte til diskusjon og avstemming. Det ble fremmet forslag
på møtet om at man ser på hvordan fylkesmesterskapet skal vektlegges ved
uttaket.
b. Søknad om å arrangere landsprøve i 2021

Anne Buer informerte om at Akershus har søkt om å arrangere landsprøve en
av de to siste helgene i august. Arena og sau som var tenkt brukt var samme
som ved Oulieprøva, og var diskutert med grunneier/saueeier, som var
positiv. Dette ville sikre at fylkets deltakere i Norgesserien ville få fortrinnsrett
ved påmelding, i motsatt fall vil vi måtte velge prøve etter andre
arrangørfylker. Saken er imidlertid ikke fremmet for styret. Det fremkom at
flertallet på årsmøtet var skeptiske til å arrangere landsprøve i 2021, da det
var usikkerhet knyttet til antall sauer tilgjengelig, tidspunkt for prøva og om
tilgjengelige arealer var egnede for et slikt arrangement. Det var også noen
som var usikre på om vi har tilgjengelige ressurser til å lage et godt
arrangement, og uansett måtte dette ha god forankring i styre og årsmøte.
Ny styreleder mente vi må vurdere å trekke søknaden snarest.
c. Fylkesmesterskap 2021

Det foreligger ikke planer for hvor dette skal arrangeres. Helge Aas sa at det
finnes både store egnede arealer og hundevant sau nord i fylket, blant annet

hos han. Dette ble tatt godt imot av alle, og nytt styre vil jobbe videre med
dette alternativet.

10. Valg
Følgende ble valgt:
Leder: Geir Marring (1 år)
Styremedlemmer: Nina Basma, Anne Buer, Gard Kristiansen, Sissel Modin (to for 1 år,
to for 2år).
Helge Aas fortsetter i valgkommiteen.
Valg av to vararepresentanter, ny(e) person(er) til valgkommite og revisor behandles
på ekstraordinært årsmøte.

