
  
   Referat styremøte i Rogaland Gjeterhundlag 

Tid: Lørdag, 14. mai 2022  

Sted: Teams 

Møtte: Sven Kverneland, Lone Cecilie Moen, Lise Vistnes (ref), Ola Hetland, Erlend 
Kvinnesland, Kjell Åge Torsen og Hanne Lundal 

Kjell Åge Torsen (RSG) deltok som observatør på første del av møtet, og var deltaker i sak 5 
og 6.  Hanne Lundal (RSG) deltok i hele møtet.  

Referat: 

1. Fatland-cup finale - 12. nov – Hå gjeterhundnemnd arrangerer 
 

2. Premier – Anita la fram forslag til premier. En tenker skinn i premier til Fatlandcup og 
gjeterhundstav eller skjærefjøler til fylkesmesterskapet. Premiekomiteen jobber videre med 
saken.  
 

3. Status Norgesserie (NS)-prøvene – saken utsatt 
 

4.  Utdeling av fløyter – invitasjon blir sendt ut av Anita.  
 
5. Lokallagssamling 21. mai - 18 påmeldte 

Avholdes som planlagt. Kjell Åge og Hanne blir med på samlingen. Det går ut et skriv som setter 
rammene for dagen, sørger for at agendaen blir holdt og at konflikten rundt saken sendt fra RGL 
vedrørende gjeterhundrådet ikke skal være tema på samlingen. 
  

6. Svar fra Rogaland Sau og Geit på instruktørkurs-saken  
Det har kommet et svar som sier at man skal likebehandle instruktører som er medlemmer i RSG. 
Både NSG, RSG og RGL har som mål å få utdanna nok dommere og instruktører. Dette må 
planlegges i god tid for å sikre kontinuitet og kompetanse.  RGL spiller inn behov for dommere og 
instruktører til RSG. Det blir et samarbeid mellom RSG og RGL om å utdanne instruktører og 
dommere. Det blir et samarbeidsmøte tidlig høst 2022 mellom RSG, NSG og RGL hvor man skal 
etablere rutiner og avklarer kostnadsfordelingen knyttet til arbeidet.  
 

7. Eventuelt 
Erlend Kvinnesland føler at han ikke er hørt i forbindelse med skrivet som ble sendt til 
gjeterhundrådet. Sånn som saken har utviklet seg så ser både Erlend og styret at det er best at 
han tar saken via sitt lokallag. Både styret og Erlend ønsker at medlemmene i Rogaland skal 
høres.  
 

http://www.nsg.no/

