MØTEPROTOKOLL
Fra møte i gjetarhundrådet mandag 10. desember 2007, kl 10.00. Møtet ble holdt i
sekretariatet til NSG i Parkveien.
Disse var med på møtet:

Andreas Groseth (leder)
Oddbjørn Kaasa
Egil Syversbråten
Arne Flatebø (sekretær)

Følgende saker var oppe til behandling:

Saksliste:
Sak 20/2007 - Protokoll fra møtet 29. oktober.
Sak 21/2007 - Omorganisering/delegering av arbeid med gjeterhund i NSG.
Sak 22/2007 - Sak samarbeidsavtale mellom NSG og Norsk Working Kelpie Klub (NWKK).
Sak 23/2007 - Eventuelt
**********************

Sak 20/2007 - Referat fra møtet 29. oktober.
Vedtak:
Protokoll fra møtet 29. oktober godkjennes med de endringer som kom på sak
17/2007.

Sak 21/2007 - Omorganisering/delegering av arbeid med
gjeterhund i NSG.
Dokument som følger saken:
• Notat om organisering av gjeterhundarbeidet i NSG.
Saksutredning:
Sekretæren hadde på oppfordring fra rådet laget et notat om alternative måter å organisere
sekretærarbeidet for gjeterhundrådet og gjeterhundarbeidet i NSG mer generelt. Notatet
skisserte en kortsiktig strategi og en strategi sett på litt lenger sikt. Rådet diskuterte i denne
omgang kun den kortsiktige strategien. Dvs. å finne en mer tilfredsstillende sekretærordning
for rådet og å opprette en egen ”prøvekomité” som skal ha ansvaret for organisering av
gjeterhundprøvene.
Vedtak:
Sekretærarbeidet for gjeterhundrådet vil som før bli utført av sekretariatet i NSG.
For å få til en bedre løsning enn dagens sekretærordning tar gjeterhundrådet til orientering
at sekretæroppgavene for gjeterhundrådet vil bli flyttet over til ansatt med ledig kapasitet.
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Gjeterhundrådet arbeider videre med ideen om egen ”prøvenemnd” som skal ha ansvaret for
å organisere og koordinere gjeterhundprøvene som benyttes som grunnlag ved uttak av
landslaget. Et eget forslag legges fram og drøftes på neste møte i rådet.
Rådet jobber videre med å finne en løsning på de økonomiske utfordringene med
omorganiseringen.

Sak 22/2007 - Samarbeidsavtale mellom NSG og Norsk Working
Kelpie Klub (NWKK).
Dokument som følger saken:
• Forslag til samarbeidsavtale mellom NSG og NWKK..
Saksutredning:
Forslag til samarbeidsavtale mellom NSG og NWKK var sendt ut til rådets medlemmer før
møtet. Samarbeidsavtalen ble diskutert.
Vedtak:
Rådet anbefaler at NSG inngår en samarbeidsavtale med NWKK i trå med det framlagte
forslaget.

Sak 23/2007 - Eventuelt
Følgende saker ble drøftet/referert:
a. Mail fra Møre og Romsdal om dommere ved NM
b. Klippe-VM 2.-5. oktober 2008. Mail fra arrangøren
c. Mail fra neste års arrangør av CSC
Vedtak:
a. Saken om to dommere under NM vil bli tatt opp på nytt i forbindelse med en
gjennomgang og revisjon av prøvereglene i første halvdel av 2008.
b. Det skal arrangere VM i saueklipping 2.-5. oktober 2008. I brevet om påmelding av
gjeterhundprøver i 2008, som skal sendes fylkene på nyåret, vil dette bli nevnt slik at
fylkene kan ta hensyn til VM-arrangementet når de setter opp terminlista for
gjeterhundprøvene.
c. Det er kommet mail fra neste års CSC-arrangør om at de ønsker å avvikle CSC 21.24. august. Andreas Groseth diskuterer saken med NSG sin representant i CCSC, Jon
Sand.
Det tas sikte på nytt møte i rådet 22. januar 2008.
Oslo, tirsdag, 10. desember 2007

