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1/2013   Godkjenning av innkalling 
  Innkalling ble godkjent uten anmerkninger. 
 
2/2013        Godkjenning av protokoll styremøte 25. juni 2012. 

Protokoll ble godkjent uten anmerkninger. Telefonmøte den 5.11.12 
og 8.11.12 ble også godkjent. 

 
3/2013        Orientering om nytt liv på hjemmesidene v/Cathinka Kjelstrup 

Cathinka orienterte om hva som var nytt på hjemmesidene. Det har 
kommet inn egne faner for rasene, dommere og instruktører, 
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valpeformidling og mer utfyllende informasjon ulike plasser. Det kom 
gode tilbakemeldinger, og flere oppdateringer er under arbeid.  

 
Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.  

 
4/2013        Budsjett og Regnskap 2012/2013 
  Budsjett og regnskap for 2013 ble diskutert.  

Vedtak: Endelig budsjett og regnskap blir oversendt rådet så fort NSG 
har fastsatt sitt regnskap. 
 

 
5/2013      Orientering organisasjonsutvalget 
  Oddbjørn Kaasa orienterte rådet om avslutningen av prosjektet.  

Diskusjonen gikk på at samarbeidet med organisasjonen NSG og 
lager/nemnder må bedres og styrkes.  

 

Vedtak:  

1. Lokalt og på fylkesplanet er organiseringa valgfri enten som 

gjeterhundlag eller som gjeterhundnemnd. NSG sine standardvedtekter 

skal benyttes. Ansvars- og arbeidsoppgaver skal prioriteres i samsvar 

med disse vedtektene, vårt hovedmål og våre 3 delmål. Lag eller 

nemnd bør være representert i NSG sitt fylkesstyre. Protokoll/ vedtak 

skal sendes fylkesstyret som har en reaksjonstid på 2 uker før vedtak, 

uten merknader der i fra, er protokoll/vedtak automatisk er godkjent. 

2. Det er krav om medlemskap i NSGs lokallag for all deltagelse på kurs, 

treninger og prøver i laget sin regi. 

3. Som raseklubb for BC og WK må NSG ta fullt raseansvar i avlsarbeidet i 

samsvar med delmål 1, ivaretakelse av bruksegenskapene. 

 
6/2013        Samarbeidsavtale mellom NWKK og NSG 

Atle fremlegger avtalen og tilråder NSG å inngå avtalen. Ordet blir gitt 
fritt til drøfting. Ingen i rådet har noe imot en slik avtale, men innspill 
fra Ove Ommundsen sier at dette må godkjennes av styret i NSG.  

 
Vedtak: Gjeterhundrådet videre spiller avtalen til styret, og ber om at 
styret godkjenner avtalen.  
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7/2013        Kvoter NM 2013  
Cathinka presenterte den matematiske modellen for utregning av 
kvotene for fylkene til NM 2013. Det er lagt til 1 plass for de tre fylkene 
som gjorde det best på NM 2012, og trukket ifra 1 plass for de tre 
fylkene som gjorde det dårligst på NM 2012. Maksimalt med hunder er 
12 og minimum med hunder er 1. (jfr. Sak 40/11 for fullstendig 
beskrivelse av modellen.) 

 
  Vedtak: Kvote for NM 2013 ble godkjent.  
 
8/2013        Prøveform NM 

Atle fremla saken. Etter flere tilbakemeldinger på finalen i NM 2012 om 
langdryg finale, hvor kun halvparten av deltakerne gjennomfører er det 
er spørsmål om hvordan finalen skal løses til neste NM.   
 
Vedtak: Saken videreføres til prøvenemnda for rådføring i saken, og 
tilbakemelding avventes. 

 
9/2013        Landslag 2013  

Utregningene til Landslaget 2013 ble sendt ut til Gjeterhundrådet i 
forkant av møtet, og Cathinka orienterte om at det ikke var kommet inn 
noen endringer i utregning. 
 
Vedtak: Landslaget ble vedtatt og bestemt. Jo Agnar blir utnevnt til 
landslagskaptein for neste år. 

 
10/2013      Dataløsning 

Det er bestemt at posten skal være med på alle møter frem til en 
løsning finnes. Cathinka orienterte om oppgraderinger som er gjort med 
det eksisterende programmet, og at innmeldinger av prøver er gjort 
enklere gjennom nettsidene.  
 
Vedtak: Gjeterhundrådet ber Cathinka om å undersøke videre 
mulighetene innenfor dataløsninger og i hovedsak da rettet mot 
prøveprogrammet.  

 
11/2013      Dommerhøring 
  Rådet har sendt ut høringsnotat med frist den 15.februar.  
 

Vedtak: Rådet tar saken med videre til et telefonmøte når fristen er 
utgått. 
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12/2013      Eventuelt 
- NM 2013 Hordaland.  

Cathinka tar kontakt med Hordaland for å høre hvor langt de har 
kommet med planlegging og hjelper til med eventuelle spørsmål. 

- Samarbeidsavtale med NKK   
Styret i NSG har ennå ikke kommet til enighet med NKK om ny avtale. 
Saken skal opp til ny styrebehandling i NSG 12. februar. 

 


