Referat fra møte i Gjeterhundrådet
Tid: Torsdag 28. mai, kl. 2000
Sted: Telefonmøte
Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Ivar Thoresen og Stig-Runar Størdal

Saksliste:
Sak 23/09
Sak 24/09

Sak 27/09

Godkjenne referat fra forrige møte, innkalling og saksliste.
Søknad fra Østfold og Akershus om tilknytning til Jon R. Aas som
seniordommer
Program for seniordommersamling
Referatsaker
- Andreas har hatt møte med 4-H
- NKK med nye etiske retningslinjer for hold av hund
Eventuelt

Sak 23/09

Godkjenne referat fra forrige møte, innkalling og saksliste.

Sak 25/09
Sak 26/09

Vedtak:
Referat fra forrige møte, innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 24/09

Søknad fra Østfold og Akershus om tilknytning til Jon R. Aas
som seniordommer

Akershus gjeterhundnemnd og Østfold gjeterhundlag søker i felles brev om at de
skal høre sammen med Buskerud m.fl. i gjeterhunddommersammenheng, og
dermed ha Jon R. Aas som seniordommer. Dette begrunnes med et utstrakt
samarbeid med disse fylkene i gjeterhundsammenheng ellers. Pr. i dag tilhører
Akershus dette området, så det er i så fall Østfold som skal bytte område. Ønsket
virker rimelig og vi bør tilstrebe og utvikle eksisterende samarbeid. Det eneste
ankepunktet må være at området blir veldig stort for en seniordommer. Hvis vi
skal ha flere enn en seniordommer i enkelte regioner, bør dette området, som vi
kan kalle Østlandet Sør, vurderes i så henseende.
Vedtak:
Østfold bytter region Gjeterhundsammenheng, til Østlandet Sør og får Jon R. Aas
som Seniordommer. Akershus tilhører allerede denne regionen.

Sak 25/09
Program for Seniordommersamling
Andreas har sendt ut et utkast til samlinga for Seniordommere, siste helga i juni.
Vedtak:
Postadresse:
Postboks 2323 Solli
0201 Oslo

Kontor:
Parkveien 71
0254 Oslo

Telefon: 23 08 47 70
Telefax: 22 43 16 60
E-post: nsg@nsg.no

Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA
Bankgiro: 9365.05.49420
www.nsg.no

Vedlagt program vedtas.

Sak 26/09

Referatsaker
- Andreas har hatt møte med 4-H
- NKK med nye etiske retningslinjer for hold av hund

.
Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Sak 27/09
Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

