
Gjeterhundrådet 
 
 

 
Leder: Arvid Årdal   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, Stein Dalland, Jørgen Bjørkli, 
Erlend Kvinnesland, Knut-Jørgen Oseberg og Håvard Helgeland. 
Vara for rådet: Jo Agnar Hansen, Karen B. Knive, Roger Løvik, Jarl Nord-Varhaug, Trude Hvalryg og Roy Aakre. 
Prøvenemda: Jo Agnar Hansen, Rune Landås, Thomas Rømma. 
Generalsekretær: Lars Erik Wallin 
Leder: Ronald Slemmen 
Sekretær i rådet: Karianne Kjelstrup 

 

23. mai 2022 
 

Referat møte i Gjeterhundrådet 

Dato: 2o. Mai 2022 kl. 08:00-10:00. 

 
Møtested: Teams 
Deltagere: Arvid Årdal, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, Stein Dalland, Jørgen Bjørkli, Erlend Kvinnesland, 
Knut-Jørgen Oseberg, Håvard Helgeland, Ronald Slemmen og Karianne Kjelstrup 
 

Saksliste: 
 
32/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 
33/2022 NM 2022, dommer og premier 
 Dokumenter: Dommer oversikt 
34/2022 Legge ut valpekull/trente hunder på NSG 
35/2022 Referat fra underutvalg 

Dokumenter: Referat fra prøvenemda, Arbeidsdokument Avlsutvalget BC, Referat 
Avlsutvalget WK 

36/2022 Innkommende saker 
 1/36 Brev fra Vest-Agder 
 Dokumenter: Brev fra Vest-Agder 
37/2022 Eventuelt 
 1/37 Høring instruktørutdanning  
 2/37 Brev fra Rogaland 
 3/37 Endre dato for neste møtet 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1: Oversikt over dommere som ønsker å dømme NM 
Vedlegg 2: Referat Prøvenemda 
Vedlegg 3: Referat Avlsutvalget WK 
Vedlegg 4: Brev fra Vest-Agder 
Vedlegg 5: Høringsbrev og mal for instruktørutdanning 
Vedlegg 6: Brev fra Rogaland gjeterhundlag 
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32/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning. 
 
33/2022 NM 2022, dommer og premier 
 Dokumenter: Dommer oversikt 

Saksutredning: Forslag om å bruke premiene som ble brukt under fjorårets NM. Plaketter 
med gjeterhund motiv, plass og sted. 

  
Det var diskusjon om hvem vi skal spørre til å dømme NM 2022, om vi skal ha to norske, en 
norsk og en utenlands, eller to utenlandske. Flertall for å spørre to norske dommere først.  
 
Vedtak:  
Dommer: Arvid tar kontakt med aktuelle dommere som har sagt de ønsker å dømme NM. Gir 
beskjed til resten av rådet når han har snakket med alle.  
 
Premier: Vi bruker samme premier som i fjor fra Laila Garlid Motivlakkering, da vi var veldig 
fornøyde med disse. 

 
34/2022 Legge ut valpekull/trente hunder på NSG 

Saksutredning: Spørsmål om utenlandske kan publisere valpekull/trente hunder på NSG sine 
nettsider, hvis de er medlem av tilsvarende klubb i sitt eget land. Det å publisere 
valpekull/trente hunder skal være en fordel for NSG sine medlemmer, hvis utenlandske 
ønsker å publisere kull på NSG sine nettsider kan de melde seg inn i NSG.  
 
Vedtak: Man må være medlem av NSG hvis man skal kunne publisere valpekull eller trente 
huner på våre nettsider. 

 
35/2022 Referat fra underutvalg 

Dokumenter: Referat fra prøvenemda, Referat Avlsutvalget WK 
Saksutredning: Arvid går gjennom referatene.  
 
Prøvenemda har hatt møte om nursery og brev for å få inn søkere. 
 
Avlsutvalget for border collie har hatt et forberedelse møte, hvor de planlegger hva vi trenger 
for å utarbeide et høringsbrev. Karianne skal samle sammen statistikk og grunnlag for 
høringsbrevet, så skal de ha møte i juli. 
 
Avlsutvalget working kelpie hadde et veldig positivt møte. Det virket som de ble litt motivert 
og vi fikk oppklart en del om hva vi mangler for å få RAS på plass. Det var snakk om hvor få 
working kelpie vi har registrert i Norge, og hva som er årsaken. Det er ikke så lett å få 
omregistrert fra australske working kelpie klubben til NKK, vi skal ta en grundigere titt på 
dette og se hva vi kan gjøre for å løse det. 
 
Vedtak: Godkjenner referatene 
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36/2022 Innkommende saker 
 1/36 Brev fra Vest-Agder 
 Dokumenter: Brev fra Vest-Agder 

Saksutredning: Vest-Agder har sendt inn en anmodning om at referatene våre kan være litt 
mer utfyllende, at vi formulerer oss bedre i vedtaksform. Bra lærdom som gjeterhundrådet 
må ta med seg videre. 
 
Vedtak: Gjeterhundrådet tar dette til etterretning og prøver å lage mer utfyllende referater. 

 
37/2022 Eventuelt 
 1/37 Høring instruktørutdanning  

Dokumenter: Høringsbrev, mal for ny instruktørutdanning 
Saksutredning: Vi har sendt ut høring om instruktørutdanningen, viktig at fylkeslagene 
sender dette videre til sine lokallag og medlemmer.  
 
Vedtak: Rådsmedlemmene oppfordrer fylkene de representerer at det er viktig at høringen 
blir sendt ut til sine lokallag og medlemmer. 
 

 2/37 Brev fra Rogaland 
 Dokumenter: Brev fra Rogaland gjeterhundlag 

Saksutredning: Det er kommet inn et brev fra Rogaland gjeterhundlag, som er sendt videre til 
styret i NSG for behandling. Ronald informerer at det skal opp på neste styremøtet 9 juni. 

 
 Vedtak: Saken er allerede sendt videre til styret i NSG. 
 
 3/37 Endre dato for neste møtet 

Saksutredning: Neste møtet er 5. august, som er nordisk mesterskap helgen. Ønskelig at vi 
flytter dette til uken etter 12.august kl 08:00. 
 
Vedtak: Endrer neste møtet fra 5.august til 12 august kl 08:00. Karianne retter opp i 
møteplanen. 
 

Neste møte: Teams-møte fredag 12. August 2022 – kl 08:00-10:00 
Ikke glem å sende inn godtgjørelse etter møte. 
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VEDLEGG til møtet: 
 

Vedlegg 1: Oversikt over dommere som ønsker å dømme NM: 
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Vedlegg 2: Referat fra Prøvenemda 
 
Se eget dokument: Her kan du lese referat fra Prøvenemda 
 

-  

  

https://www.nsg.no/gjeterhund/om-gjeterhund-i-nsg/provenemnda/


Gjeterhundrådet 
 
 

 
Leder: Arvid Årdal   Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 
Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

Vedlegg 3: Referat Avlsutvalget WK 
 
Se eget dokument: Her kan du lese referat fra avlsutvalget WK  

https://www.nsg.no/gjeterhund/om-gjeterhund-i-nsg/avlsutvalget/
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Vedlegg 4: Brev fra Vest-Agder 
 
Anmodning til Gjeterhundrådet  
 
På vegne av styret til Vest-Agder Gjeterhundlag sender jeg følgende anmodning til Gjeterhundrådet: 
Vi ønsker at beslutningsgrunnlaget i saker som blir behandlet skal komme bedre frem i referatene. 
Dette tror vi vil bidra til økt forståelse for beslutninger som tas. Det er også ønskelig med litt mer 
kontekst til sakene, slik at det er lettere å forstå hva saken dreier seg om.  
Vi håper dette blir tatt til etterretning. 
Mvh Nina Mølland 
Vest-Agder Gjeterhundlag 
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Vedlegg 5: Høringsbrev og mal for instruktørutdanning 
 

Se eget dokument: Her kan du lese høringsdokumenter.  

https://www.nsg.no/gjeterhund/om-gjeterhund-i-nsg/skriv-og-horinger/
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Vedlegg 6: Brev fra Rogaland Gjeterhundlag 
Fra: Rogaland gjeterhundlag 
Sendt: onsdag 13. april 2022 kl. 17:30 
Til: NSG Gjeterhund 
Emne: Saksframlegg til Gjeterhundrådet angående styringssignaler og informasjonsflyt fra rådet 
 
Til Gjeterhundrådet v/gjeterhundrådgiver, 
 
Rogaland gjeterhundlag, Buskerud gjeterhundnemnd, Aust-Agder gjeterhundnemnd, Nord-Trøndelag 
gjeterhundlag, Telemark gjetarhundlag og Sør-Trøndelag gjeterhundlag fremmer vedlagte sak til 
saksbehandling i Gjeterhundrådet.  I henhold til møteplanen for 2022 er neste møte i rådet 20. 
mai.  Dersom saken blir behandlet før dette, ber vi om at det blir informert ut til alle parter om dette 
i forkant av behandlingen.  
 
Ettersom saken fremmer en styrking av prinsipper rundt åpenhet, får alle fylker kopi av det 
ferdigstilte saksframlegget og har slik mulighet til å ta stilling til saken.  
 
Det kan virke som om det i forkant av innsendelsen av saken har oppstått en misoppfatning om at 
saksframlegget ikke skulle sendes til rådet, men at det har vært forsøkt å få det «saksbehandlet» ute 
i fylkene. Dette medfører ikke riktighet, og gir heller ikke mening. Fylkene har ingen 
beslutningsmyndighet her.  Saken skulle spilles inn til rådet via tjenestevei (altså via 
gjeterhundrådgiver) når utkastet var ferdigstilt, og dette blir også gjort gjennom denne innsendelsen.  
 
Vi har fått ulike reaksjoner på at vi har hatt kontakt med fylker før ferdigstillelsen av saksframlegget. 
Noen mener alle fylker burde fått utkastet, mens et fylke har meldt at man mener det er 
"upassende" å ha kontakt med andre fylker om saksutkastet.  Til det har vi følgende kommentar.  Et 
av hovedargumentene fremholdt i saksutkastet er økt gjennomsiktighet og åpenhet i NSG, og dette 
er også årsaken til at utkastet er delt med andre fylker for innspill. I en demokratisk velfungerende 
organisasjon er det helt naturlig og forventet at man sjekker ut om andre kan ha samme meningene 
som en selv, og søker støtte hos ev. meningsfeller, uten at dette blir ansett som splittende eller 
nedbrytende for samarbeid. Vår målsetting for engasjementet i denne svært viktige saken er å bidra 
til og dra NSG i en enda mer demokratisk og åpen retning.   
 
Til orientering kan det informeres om at rådsrepresentant fra Rogaland, er også styremedlem i 
Rogaland gjeterhundlag.  Han erklærte seg inhabil i behandlingen av saken i styret, og har ikke vært 
med på utarbeidelse eller vedtak om å sende saken.   
 
Vi ber om at også denne mailen følger selve saksframlegget til alle interesseparter. 
 
Til tross for at en omfattende sak blir sendt like før inngangen til påskehøytiden, håper vi allikevel at 
alle får en fin påske og lemmingstid!   
 
Med hilsen, 
Rogaland gjeterhundlag 
Buskerud gjeterhundnemnd, 
Aust-Agder gjeterhundnemnd og  

mailto:rogaland.gjeterhundlag@gmail.com
mailto:gjeterhund@nsg.no
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Nord-Trøndelag gjeterhundlag  
Telemark gjetarhundlag 
Sør-Trøndelag gjeterhundlag 
 
Kopi til: 
Fylkesledere og sekretær for gjeterhundlag/-nemnder 
Rogaland Sau og geit 
Buskerud Sau og geit 
Aust-Agder Sau og geit 
Nord-Trøndelag Sau og geit  
Telemark Sau og geit 
Sør-Trøndelag Sau og geit 
 
--  

Rogaland gjeterhundlag 

  

www.nsg.no/rogaland/rgl 

mob. +47 915 22 908 

org.nr. 987101997 

 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nsg.no%2Frogaland%2Frgl&data=04%7C01%7C%7C0e18168fa06e47d4a0d608da1d628950%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637854606486531953%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wkO6YhEMA9cV7WtiAFoHoUsFqw6bA4qLPtnbTyQkXeU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Forg.nr%2F&data=04%7C01%7C%7C0e18168fa06e47d4a0d608da1d628950%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637854606486531953%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Adw5O4KCgHOb9jZ3hXHjBI9Jiw6Xa6WOZIA1AKO50ZM%3D&reserved=0


Gjeterhundrådet 
 
 

 
Leder: Arvid Årdal   Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 
Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

 



Gjeterhundrådet 
 
 

 
Leder: Arvid Årdal   Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 
Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

 



Gjeterhundrådet 
 
 

 
Leder: Arvid Årdal   Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 
Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

 



Gjeterhundrådet 
 
 

 
Leder: Arvid Årdal   Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 
Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

 


