
 
Nord-Trøndelag gjeterhundlag 

Styremøte  

Dato: 10.04.13 

Sted: Mære landbruksskole 
kl. 19:30  –  Styremøte NT Gjeterhundlag 
 
Møte innkalt av: Morten Munkeby 
Møtedeltakere:  
Møtt:  Johan Schei, Jostein Omli, Morten Munkeby, Sanna Rømo (på skype) 
Meldt forfall:   Anne Gudrun Lyngsmo, Bård Fjell  

Referat 

 

Sak 7/13 Terminliste gjeterhundprøver i Nord-Trøndelag 2013 
 Første vedtak ble at vi går tilbake på vedtak i sak 5/13.  

”For NT-CUP foreslås startkontigent uendret fra i fjor på kr 220,- pr ekvipasje pr 
start. Kr 50,- pr startende går til NSG, kr 50,- går til premiering i regi av NT 
gjeterhundlag, pokaler med mer. Resten beholder arrangør, men arrangør har da 

og ansvar for dommer.” 
- Nytt vedtak:Vi går tilbake til samme ordning som det har vært de siste årene, 

slik at evt overskudd deles mellom lokallag og fylkeslag.  
 
- Hensikten med vedtaket i sak 5/13 var at det skulle motivere lokallag til en 

ekstra innsats for flere deltagere og økt inntekt til laget sitt, men ved få 
deltagere vil de da og måtte bære et evt underskudd, dette har noen lokallag 

vært bekymret for.  
 

Tellende prøver i NT-CUP, NM-uttak med mer 
- NM-uttak: 4 av 6 prøver i kl 3 teller, maks 200 poeng 
- NT-CUP kl 2 og 3: 3 av 4 prøver teller, maks 150 poeng 
- NT-CUP kl 1: 4 av 8 prøver teller, maks 200 poeng 

 
 

 
 
 

Sak 8/13 Gjeterhundkursene i sommer 
Morten orienterte om avbestillingen av Alun Jones. Han kunne ikke gi noen garanti for at 
det var plass i kalenderen neste år, da det ofte ble en stående ordre fra de han holder 
kurs for i sommer (noe vi benyttet oss av i fjor men avbestilte…) 
 

Vi gikk gjennom kursplanen og de tilbakemeldinger vi har fått fra lokallagene rundt 
omkring. Oppdatert plan med info er lagt ved dette referatet. De lokale 
kontaktpersonene må snakkes (ha et møte) så fort påmeldingsfristen har gått ut, altså 
etter 1. juni, eller før hvis alle oppsatte kurs er fulltegnet før den tid. Vi konkluderte med 
at kurspris kr 1000,- er nødvendig for å ha noen få kroner å gå på til ekstra kjøring mm. 
 

 

Sak 9/13 Gjetern 
Vår dårlige samvittighet for Tor Arne ble drøftet. Sanna ble oppnevnt som ansvarlig og 
styrets bindeledd opp i mot redaksjonen. Referat fra årsmøtet ble etterlyst, Morten spør 
sekretær om dette. 

 

Sak 10/13 Forslag på ny organisering av Gjeterhundrådet i NSG 
Sammen med gjeterhundlagene i ST og MR har vi sendt inn forslag til ny organisering av 
gjeterhundrådet. Et litt justert forslag fikk sin tilslutning fra styrene i NTSG og STSG og, 
så da støttes forslaget vårt av alle tre fylkeslag. 

 

 


