
  
   Referat styremøte i Rogaland Gjeterhundlag 

Tid: Søndag, 13. feb. 2022  

Sted: Teams 

Møtte: Sven Kverneland, Erlend Kvinnesland, Ola P. Hetland, Lone Moen, Anita Vikingstad, 
Lise Vistnes, Hanne Lundal.   

Referat: 

1. Introduksjon av styremedlemmene og 1. vararepresentant  
2. Konstituering 

a. Nestleder: Sven Kverneland. 
b. Kasserer og sekretær: Anita Vikingstad, med enkeltoppgaver fordelt som følgende: 

i. Lone Moen følger opp oversikten over 1. gangsførere.  
ii. Lise Vistnes skriver utkast til referat for møter.   

iii. Ola P. Hetland kan utover våren være behjelpelig med regnskapet.  
c. Erlend Kvinnesland – medlem i Gjeterhundrådet.  

Styret var enstemmige i oppgavefordelingen, med følgende merknad: Dersom det oppstår 
utfordringer med fordelingen, der flere funksjoner er tillagt leder, må både leder og 
styremedlemmene ha lav terskel for å ta dette opp.   
 
3. NS-prøver søknad 
Vi gikk gjennom skjemaet som skal fylles ut og sendes til NSG innen 15. februar. Styret entes om 
følgende helger:  

a. 24.-25. sept – Haugaland gjeterhundnemnd, på Kvinnesland 
b. 13.-14. august/20.-21. august – Hå. Sven sjekker med Hå om de har en klar preferanse på 

de to helgene, og om sauer er klar i tide til første helg.  
c. 15.-16. oktober/16.-17. sept – Sandnes Sau og Geit – Kverneland 

 
4. Fløyter førstegangsførere  
RGL har tradisjon for å dele ut gjeterhundfløyte med gravering (sau, hund og RGL) på til alle 
førstegangsførere.  Bare i 2022 skal det deles ut 21 fløyter, og vi har ikke nok. Vi har mottatt tilbud 
fra Logan whistles, som er et godt tilbud. 
Det ble fremmet forslag om å sjekke mulighetene for å kunne selge fløytene på konkurranser, kurs 
m.m., i tillegg til som oppmerksomhet til førstegangsførere.  
Styret var enstemmige i at man skulle fortsette tradisjonen med å gi førerne fløyte og 1 års 
medlemskap i RGL, og at man skulle se på muligheten for å kunne ta inn fløyter også for salg.  
Medlemspris 350 kr/ikke-medlem 450 kr.  Dersom dette er mulig kjøpes det inn 100 fløyter.  
Anita følger opp Logan whistles.  
 
5. Samling for lokallag 
Det er sendt søknad om tilskudd til lokallagssamling for gjeterhundlag/-nemnder til RSGs årsmøte.  
Blir behandlet på årsmøtet 26. februar 22.  
 
6. Eventuelt 
RGLs representanter på RSGs årsmøte – Anita Vikingstad og Sven Kverneland er påmeldt.   

http://www.nsg.no/

