
Rogaland gjeterhundlag: 

Referat fra årsmøtet 2013 
Sted: Mortavika kafé 

Tid: søndag 3. februar 2013 kl. 11.00 

 

Til stede: 19 medlemmer 
 

Sak 1)  Innkalling og sakliste enstemmig godkjent 

Sak 2)   Valg av møteleder: Kjell Helland 

Sak 3)  Valg av møtereferent: Anne-Cath. Grimstad 

 2 medlemmer til å underskrive protokollen: Kjetil Vasstveit og Sverre 

Nordbø 

Sak 4)  Enstemmig godkjenning av årsmelding med rettelse: 

  Side 3, Fylkesmesterskapet: Beste unghund ble Jane Espevolds Fly. 

Enstemmig godkjenning av rekneskap for 2012. 

 

Sak 5)  VALG: 

     Styret i 2012  Valgt for 2013 For 

Leder:   Kjell Helland  Kjell Helland  1 år 

Styremedlem:  Jarl Erik Jakobsen  Jarl Erik Jakobsen 2 år 

Styremedlem:  Jan Tore Brattebø (ikke på valg) 

Styremedlem:  Jane Espevold  Jane Espevold  2 år 

Styremedlem:  Jakob Vetrhus  (ikke på valg) 

Varamann 1:  Erlend Kvinnesland Erlend Kvinnesland 1 år 

Varamann 2:  Jone Gystøl  Jone Gystøl  1 år 

Varamann 3:  Sverre Nordbø Sverre Nordbø 1 år 

Valgnemnd 1:  Steinar Kartevold Arvid Årdal  3 år 

Valgnemnd 2:  Jakob Markhus (ikke på valg) 

Valgnemnd 3:  Kjetil Vasstveit (ikke på valg) 

 

Utsending til årsmøtet i Rogaland Sau og Geit: Kjell Helland  

 

Sak 6)  Tildeling av oppmerksomhet  
til førere som har bestått gjeterhundprøve for første gang: 

Atle Skjørestad med Rocky 78 p. og Falco 77 p. 

Reidar Auestad med Dolly 68 p. 

Stig Jarle Bakke med Tinka 73 p. 

Lene Kristin Wilhelmsen med Minus 64 p. 

Gudmund Håkull med Bailighs 80 p. 

Bente Langhelle med Bølla 65 p. 

Camilla Espevoll med Jill 66 p. 

Lene Bjørgengen med Tia 67 p. 

 

Sak 7  Kontingent for 2014 

Medlemskontingenten beholdes uendret på kr. 250,- 

 

Sak 8)  Telefongodtgjørelse til formann, sekretær og kasserer:  

Leder og kasserer forlot møtet, og Trygve Høines overtok som 

møteleder under denne posten. 



Enstemmig vedtak om uendrede godtgjørelser, det vil si: 

Formann kr. 4.000,-, sekretær kr. 3.500,- og kasserer kr. 1.500,-. 

 

Sak 9)  Fylkesmesterskapet – og hvem kan dømme? 
Årets fylkesmesterskap blir i Bjerkreim lørdag 5/10-13. 

Diskusjon om hvorvidt innledende runde skal gå i kl.2 eller kl. 3.  

Mot 3 stemmer ble følgende vedtatt: 

 

Innledende runde i årets fylkesmesterskap skal gå i kl. 3 med deling 

etter kve. Det blir finale med de 10 beste i kl. 3 med deling og singling. 

Nullstilling av poeng før finale. 

Hvis det blir mer enn 45 påmeldte ekvipasjer, strykes finalen. 

Det er resultatene fra finalen som er tellende i forhold til NM-uttak. 

 

Årsmøtet er enige om at man fortsatt KAN bruke dommer fra Rogaland 

i fylkesmesterskapet. 

 

Sak 10) Høring om dommerordningen 

Høringsdokumentet fra Gjeterhundrådet ble gjennomgått av Kjell 

Helland, sammen med utkastet til svar fra Rogaland Gjeterhundlag. 

Kommentarer fra årsmøtet vurderes av styret og bakes evt. inn i 

dokumentet før det sendes innen fristen 15. februar 2013. 

 

Sak 11) Kurs  

  Formannen anmodet om snarlig innmelding av aktiviteter for 2013. 

 

Leder i Rogaland Sau og Geit, Magne Jakob Bjørheim, foreslo å 

omtale eventuelle kurs på fylkeslagets nettsider for å gjøre dem kjent 

også for folk utenfor gjeterhundmiljøet. 

 

Svein Hestnes minnet om viktigheten av å gjøre gjeterhundinstruksjon 

kjent for vanlige sauebønder, og hadde gode erfaringer med å holde 

innlegg m.m. på lokale årsmøter etc. 

 

 

Sak 12) Instruktører. Oppgaver/opplæring 

Styret foreslo følgende ordning: 

Det er instruktørenes oppgave å melde inn kurs som skal holdes, samt å 

rapportere ved årets slutt (senest 1. desember) hvilke kurs, evt. 

fellestreninger eller andre aktiviteter som er gjennomført. Rapporten 

gjøres på tilsendt skjema, og skal minimum inneholde tidspunk/tidsrom 

og antall deltakere, hels også en liten oppsummering. Rapport skal 

sendes inn også om man ikke har hatt kurs eller andre aktiviteter. Det 

er ingen krav om at godkjente instruktører må holde kurs, men den som 

ikke sender inn skjemaet, blir strøket fra instruktørlista. 

Som ”gulrot” får de ivrigste instruktørene delta på samling med en 

utenlandsk instruktør for inspirasjon og faglig påfyll. 

 

Forslaget fikk årsmøtets tilslutning. 

 



 

Sak 13) Prøver 2013 

Store nasjonale og internasjonale prøver er ennå ikke tidsbestemt, så 

det er derfor vanskelig å tidfeste lokale prøver ennå også. Stor misnøye 

med sendrektigheten fra sentralt hold. Diskusjon mellom de 

tilstedeværende om hvem som eventuelt kan ta ulike arrangement i 

ulike tidsperioder. 

Man regner med å ha datoene for Norgesserien klar med det første, og 

deretter må lokale prøver snarest meldes inn, om de skal komme med 

på vår lokale liste. 

 

Ordningen fra Gjeterhundrådet i NSG er slik at det må betales ekstra 

avgift for prøver som ikke er meldt inn innen 1. mars.  

Svein Hestnes mente det må gå an å protestere på den ordningen, slik at 

man kan arrangere lokale prøver litt på sparket. 

Trygve Høines mente at om slike avgifter skyldes dårlig økonomi i 

Gjeterhundrådet, bør det anmodes om større budsjettoverføringer til 

Rådet fra NSG sentralt. Han ba fylkesleder i Rogaland Sau og Geit, 

Magne Jakob Bjørheim, ta saken videre i systemet. 

 

Sak 14) Nordisk mesterskap 3013 
Det har kommet forespørsel til RGL om å arrangere Nordisk 

mesterskap i inneværende år. Styret har takket nei. Arrangementssted 

er derfor uavklart. 

 

Sak 15) Ingen forhåndsinnmeldte saker 
 

Sak 16) Arbeidsplan 2013 

  Følgende er foreslått fra styret: 

Dommersamling, samling for aktive instruktører, videregående kurs for 

nye instruktører, reklamefinansiert innkjøp av mannskapsvogn med 

toalett for bruk under større prøver. 

Det siste punktet førte til en del diskusjon, da flere var skeptiske og 

bl.a. mente at stell og vedlikehold ville bli en utfordring. 

Det ble til slutt vedtatt et forslag fra Trygve Høines om å forberede et 

konkret og priset forslag til neste årsmøte. 

 

Sak 17) Eventuelt 

a) Anmodning fra Svein Hestnes om å sørge for mer fokus rundt 

premieutdelingene på enkelttevlinger, slik at det er mer stas å delta 

for førere som ikke er i norgeseliten. 

b) Kjell Helland informerte om henvendelse fra et reklamebyra som 

trengte å filme en gjeterhund i forbindelse med en reklamefilm. 

Hartvig Johnsen og Sverre Madland stiller opp. 

c) Mange medlemmer har fått nye adresser, og brev kommer i retur. 

Anmoder alle om å informere styret om rett adresse. Omdeling av 

returnerte brev. 

d) Det står et overskudd av penger på lagets konto på grunn av ikke 

utbetalte refusjoner for NM-deltakelse og deltakelse under 



internasjonale prøver. Deltakere som vet de har slikt utestående, 

bes melde inn kravet snarest, så skal det bli ordnet. 

e) Forslag fra Jane Espevold om å sette ned startkontingenten under 

Fatland Cup fra kr. 300,- til kr. 200,- per hund. Dette pga. store 

utgifter for tevlere som stiller med mange hunder. Dessuten blir 

premiene under denne cupen betalt av Fatland, så arrangøren har 

vesentlig mindre utgifter. 

 

 
Ref: Anne-Cath. Grimstad, 4/2-13 

 

 

 

Protokollunderskrifter: 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------   ----------------------------------------- 

 Kjetil Vasstveit     Sverre Nordbø 


