
Referat fra årsmøte i Rogaland Gjeterhundlag 2014,  
Mortavika 08.02.2014. 

Oppmøte 20 stk. (kun 2 fra styret, Kjell og Jakob) 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Ingen kommentarer.  

Sak 2. Val av møteleder 

Svein Varhaug. 

Sak 3. Val av møte referent og 2 til å underskrive. 

- referent Gerhard Haakull 

- Svein Hestnes og Odd Sverre Madland. 

 

Sak 4. Godkjenning av årsmelding og regnskap. 

Svein: ingen inntekter fra fylkesmesterskap? 

Kjell: Veit ikkje, skal sjekke med Jan Tore Brattebø. 

 Tore: vil ha medlemslister ut til lokallag for å få med flere medlemmer. Viktig å 

oppdatere for å unngår purringer til personer som har gått bort. 

 Trygve: medlemsinntekter opp, men det er færre medlemmer. Ubetalte medlemmer står 

som minus i regnskap. 

 Kjell: dette må vi få fikset så det ikke kommer i minus. Det mangler fortsatt noe 

innbetaling fra noen prøver.     

GODKJENT! 

 

Sak 5. Val av nytt styre. 

- Arvid orienterte…. 

A- Formann, gjenvalg. 

B- Styremedlemmer, gjenvalg. 

C- Jarl Erik Jakobsen utgår som styremedlem for 1 år, Hartvik Johnsen inngår. 

D- 2 varamenn: Jone Gystøl utgår, inn kommer Sven Kvernaland. 

E- 1 revisor for 2 år. Ut går Sven Varhaug, inn kommer Henning Skeie. 

F- Kjersti Eikemo inn i valgnemd. 

G - Utsending til årsmøte i Rogaland Sau og Geit.  

Styret får fullmakt. 

 

Sak 6. Tildeling av oppmerksomhet til de som hadde gått godkjent klasse 1 for første 

gang. 

Sak 7. FM 2014. 

Fylkesmester skapet vil bli holdt i Nord-fylket, 4 okt. Vikedal. 



Innledande kl. 3m/deling. 

Finale med singling 

10 stk i finale 

 Kjell: Pulje trekk i FM? 

Svein: uenig… en favoriserer…. 

Hartvik:det er ingen fordel samme ka….. 

Avstemming: 7 for videreføring av dagens…. 4 for puljetrekk. 

Sak 8. Kurs 

Kjell: Det er lite og ingen tilbakemeldinger på virksomheter. De av instruktørene som 

ikke er aktive vil bli sletta fra lista som instruktører. 

Fristen for innmelding av aktivitet er 1. februar-14. 

Kommentarer: 

Marie: det er vanskelig for interesserte og finne informasjon om aktivitet, da det er dårlig 

med annonsering på aktiviteter. 

 Kjell: sliter med dette kvart år, da det er instruktørene  sitt ansvar å melde inn så eg kan 

legge ut informasjon. 

 Svein: Horribelt dårlig at offisielle nettsider ikke blir brukt til å formidle informasjon. 

Facebook bør og skal ikke væra første prioritet. 

 Hartvik: Enig!! 

Johannes: private trenger ikke innmelde. 

Kjell: det skal annonseres. 

Tryggve: Vi må bli flinkere til å arrangere kurs selv, og da unngå private kurs. Dommere 

har ikke lov til å dømme private prøver. 

Marie: dere må bruke de dere har utdanna.  

Johannes: det er i utgangspunktet samme regler for instruktører og dommere. 

Kjell: det er sant. 

Arvid: om det ikke annonseres, så blir det ingen nye. 

”Bergen”: helt enig, unødig å måtte bli ”kompis”-invitert. 

Sigmund: Lite innfo fra laget uten en giro i postkassa. 

Kjell: kursdeltakere må være medlem i NSG/sauelag for å være med på kurs. 

Hartvik: oppdatering må til, så alle kan får være med. 

Tryggve: vise litt ”skjønn”. 

Tore: sett prisen ned på kurs for medlemmer, så ikkemedlemmer melder seg inn. 

Tryggve: krava er komme grunna mange med BC som ikke er gjetere. 

Kjell: Styret utarbeider klarere regler. 

Sak 9. Godtgjørsler  

Svein: grunna litt treg økonomi foreslår en å holde dagens satser. 

Ingen innvendinger. Dagens satser står. 

Sak 10. Medlemsverving 

Kjell: tilby alle på kurs og lignende medlemskap. 

Johannes: tilby medlemmer medlemsfordeler. 

Svein, ingen innfor ingen medlem. 



 Marie: gi noe synbart  til medlemmene, vise aktivitet og gjøre seg attraktiv så gjør det er 

attraktivt å være med. 

Svein: styret må ta ansvar! 

Jakob: styret skal bli bedre. 

”Bergen”: bruke penger på aktive medlemmer.  

Kjell: webansvarlig gjør jobben, men får ikke inn informasjon. 

Marie: Alt henger sammen med dårlig kommunikasjon.  

Tryggve: det er vi som ivaretar interesse for gjeterhunden i Rogaland. 

Svein: ingen drahjelp fra NSG. 

Torill: vi hjelper når vi får førespurnad. Send ut medlemslister, så vi kan oppdatere og 

verve. 

Kjell: Enig! 

Svein: Enig! 

Sak 11. Cup. 

Sponsoravtale med Fatland for Fatland Cup utgjekk i 2013, videreføring av sponsoravtale 

vil bli utsendt av styret. 

Kjell: innledende runder er ikke på plass, da det er dårlig tilbakemelding fra lokallag 
etter forespørsel. 
Svein: det er alt for mange gjeterhundrepresentanter i lokale Sau og Geit-lag som 
ikke har interesse for gjeterhund. Feil å bare velge tilfeldige. 
Svein: Vi må ta lærdom av de som har lokallag som fungerer. 
Marie: Styret i RSG må ta initiativ  til å hjelpe lokale lag. 
Arvid: Styret må få fingen ut og ta tak! 
Tryggve: skal en fortsette med cupen eller ha pause? Søke ny sponsoravtale evt. ny 
sponsor? Har vi samme grunnlag som tidligere for å arrangere så store prøver? 
Svein: med så mange gode hunder og førere i Rogaland, så ja. Vi er blitt litt ”store” 
på det! 
Kjell: vi bør fortsette, prøven er bra for førere og hunder. 
Arvid: Styret må ta tak og vise det. 
Kjell:styret vil ta tak i dette og ordne opp. 

Sak 12. Prøver 2014. 

Haugalandscup er innmeldt. 

5 lokale prøver ( Rogaland ). 

Sak 13. Kontingent 2014. 

Fortsetter med dagens kontingent på 250kr. pr medlem. 

 Sak 14. Norgesserie 

 Nordfylket har vist interesse  

 Strand har vist interesse for Nursery, evt. siste Norgesserie  25.og 26. sept.  

 Norgesserie i Etne (siste runde). 

  Tryggve: kjekt med med innspill til nursery, da dette er ganske nytt og basert på privat 

initiativ. 

Første runde blir siste helga i august på Radøy. 

Kjell: runde 2 på Jæren…. 

Arvid: en må spør og ikkje bare tru at det går greit. Snakke uten tiltak…… 

Svein: skal tenke, har sauer og plass. 



Kjell: vi prater senere, Svein……. 

Arvid: vi kan ha 16. og 17. august. Tore Matningsdal er kontaktperson. 

 

Sak 15. Arbeidsplan 

Kjell, vi har mye å ta tak i 

- struktur 

-kommunikasjon  

 Torill: ønsker å bistå med kontakt ut til lokale lag.  

Svein:utsenderen til RSG må vise seg for å få kontakt, respons og aksept.  

Sak 16. Evt. 
      Kjell, ingen innkomne forslag.  

Gerhard: sponser RGH dommere til klasse 1? 
Kjell: skal vi sponse? 
Tryggve: er det behov? Vi gjør det jo stort sett gratis lokalt 
Johannes: blir vi sponsa etter kurs, Kjell?? 
Kjell, ……. Ikke svar….. 
Johannes: det er fin ”gulrot” og medlemsfordel med gratis dommere til kl.1 etter 
kurs. 
Avstemt. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


