
Innkalling til årsmøte 2022

Årsmøte for Haugaland gjeterhundnemnd blir torsdag 16 februar kl.19.30
på Ersland Bedehus i Skjold. Alle som er medlem i sau og Geit er
automatisk medlem i nemnda og kan delta på årsmøte.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent. Alle oppmøtte må underskrive

protokoll (ref vedtekter)
3. Godkjenning av årsmelding og Regnskap
4. Vedtektsendring i § 2, ordlyden “det skal skrivast protokoll frå

årsmøte som skal underskrives av dei frammøtte.”

5. Bømlo sau og geit blir en del av nemnda
6. Vedtektsendring i vedtekten §1 Formål
7. Valnemnd
8. Valg

Leiar: Ine Sandhåland-Skorpe, (på val)
Kasserar: Gudmund K. Håkull
Sekretær: Ingar Ivesdal

Styremedlem:
Frode Handeland, prøveansvarleg (på val)
Egil Schibevåg, ( på val )

Vara:
1. vara Kaia Bratthammer (på val)
2. vara Merita Øvrebø(på val)
Revisor: Martin G. Haugland (på val)

9. Innkomne saker
10. Premiering av førstegangs fører
11. Premiering av Haugalandscup 2022
12. Eventuelt/Ymse



Årsmelding for haugaland gjeterhundnemnd 2022

Styret i Haugaland gjeterhundnemnd takkar for året som har gått!
Det har likevel vore eit år med god gjeterhund aktivitet. Det er blitt
godkjent nye gjeterhund førar i Haugaland i 2022.

Flere av medlemmene har arrangert gjeterhundkurs i distriktet, fleste av
dem har vært fulle!
Det har vore arrangert flere gjeterhundprøver gjennom Haugaland
Gjetarhundnemnd i 2022 og det har vore haugalandscupen,og nemnda
har også vært arrangør for Norgesserien 24.-25. September på
Kvinnesland,og fylkesmesterskap for Rogaland og Hordaland på Dynjo.
Vi takker så mye til de som har vært med å hjelpt oss!

Det har vore 5 fysiske styremøter og ellers fortløpende kontakt mellom
styret på messenger eller facebook gruppa.

Hauglands cupen:
Det blei gjennomført Haugalandscup med klasse 1, 2 og 3.
Haugaland Gjetarhundnemnd gjennomførte alle rundene av cupen.

Den første prøven vart gjennomført i Skjold 11.- 12.  august. Det
var godt oppmøte med 66 hunder totalt på desse to dagane.

Andre runden i cupen ble i Vikedal 13. november, alle klasser med
godt oppmøte med 35 hunder stilte.

Siste runden i cupen ble på Karmøy den 19. november,  alle
klasser godt oppmøte med 43 hunder som gikk prøven.
Vinnerne av klasse 1, klasse 2 og klasse 3 vil bli premiert på årsmøte.

2022 har vært et godt år med gode resultater for haugaland
gjeterhundnemnd sine medlemmer, vi gratulerer til de!
Heder og ære til de godkjente førstegangs førere!



Styret i 2022 har bestått av:
Leiar: Ine Sandhåland-Skorpe
Kasserer: Gudmund Håkull
Sekretær: Ingar Ivesdal
Styremedlem:
Frode Handeland, prøveansvarlig
Egil Schibevåg
Vara:
1. vara Kaia Bratthammer
2. vara Merita Øvrebø
Revisor: Martin G. Haugland

Vi oppfordrer medlemmer til å komme med forslag til nye
kandidater. Ta kontakt med valgkomiteenleder Linda Horne Hjelmtveit,
tlf: 476 34 777.

Mvh Styret.


