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Oppsummering vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat møte 11. februar 2014 
 Vedlegg 2: Referat fra arbeidsmøte prøvenemnda 20. februar. 
 Vedlegg 3: Arbeidsplan 2014 
 Vedlegg 4: Dreiebok NM 
 Vedlegg 5: Mal for instruktørutdanning 
 Vedlegg 6: Budsjett  
 Vedlegg 7: Vedtekter Sunnfjord og Ytre Sogn Gjetarhundlag 
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 Vedlegg 10: Brev fra Trøndelag 

Saker: 
12/2014 Godkjenning av innkalling   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
13/2014 Godkjenning av protokoll møte 11. februar 2013 
  Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
 
14/2014 Valg av nestleder i gjeterhundrådet 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokument fulgte saken  

Saksutredning:  
Det skal velges nestleder for gjeterhundrådet bland rådets 
medlemmer. 

  Vedtak:  
  Audun Seilen ble valgt til nestleder i rådet. 
 
15/2014 Orientering 

- Prøvenemnda 
Referat fra møte 20.02.14 presentert. 

- Avlsrådet 
Arbeidet med RAS presentert. 

   
16/2014 Arbeidsplan 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 3: Arbeidsplan 2014 

Saksutredning:  
  Arbeidsplan for 2014 ble gjennomgått og tilpasset. 
  Vedtak:  
  Sakene på arbeidsplanen skal jobbes med utover året. 
 
17/2014 Prøvereglement 

 
Dokument som fulgte saken: 

 Nytt prøvereglement 2014 
Saksutreding: 
ISDS sine prøveregler har fått noen endringer, og prøvenemnda gikk 
gjennom oversettelser og rettelser i dagens reglement.  
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Det er også gjort små endringer i forhold til oppsett, slik at dokumentet 
er mer strømlinjeformet, og ligner nå mer på ISDS sitt reglement.  
Det vil nå komme et punkt med endringer i starten av dokumentet når 
de revideres, slik at det er enklere å finne endringer.  
Nå er også alle regler samlet i et og samme dokument, slik at det blir 
lettere å finne frem i ulike sammenhenger.  
Dokumentet blir gjennomgått på møtet. 
 
Vedtak: 
Prøvereglene ble gjennomgått og justert, dokumentet blir sendt ut til 
rådet for å ses på videre. 
 

18/2014 Dreiebok prøver 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 4: Dreiebok NM 

Saksutredning:  
Prøvenemnda har kommet med innspill på Dreiebok for NM, og  den 
blir gått gjennom på møtet. Det skal også utarbeides en dreiebok som 
innebefatter større arrangementer og vanlige prøver. 

Vedtak:  
Cathinka setter sammen punktene på møtet til en dreiebok for prøver, 
som sendes til rådet for godkjenning. 
 

19/2014 Dataprogram Bikkjer og Gjeterhundprøver 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter 

Saksutredning:  
Saken er bestemt å være på hvert rådsmøte frem til en ny løsning 
finner sted. Cathinka orienterte om fremgangen som er gjort i 
programmet.  

  Vedtak:  
Det skal være møte i starten av april med datagruppen. Saken tas med 
videre til neste møte. 

 
20/2014 Instruktørutdanning 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 5: Mal for instruktørutdanning 

Saksutredning:  
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Malen for instruktør utdanning har blitt oppfattet som uklar, og flere 
fylker har meldt usikkerhet ved start av instruktørkurs. Noen punkter 
må presiseres og angitte hovedinstruktører må være klarlagte. Det ble 
også diskutert priser og dagsatser som skal regulere instruktørkurs.  

  Vedtak:  
  Rådet tar saken videre til neste møte.  
 
 
21/2014 Budsjett 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 6: Budsjett 

Saksutredning:  
Budsjettet blir gjennomgått av Arne Loftsgarden. Postene ble 
gjennomgått, og Lars Erik Wallin forklarte noen av punktene. 

  Vedtak:  
  Budsjettet ble vedtatt. 
 
22/2014 Dommere 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Dommerutvalg 

Saksutredning:  
Nytt dommerutvalg er opprettet.  
Dommerutvalget er nå valgt og følgende er representanter for 
regionene:  
Øst: Jon R. Aas 
Vest: Magnus Grimeland 
Midt: Per Fremo 
Nord: Johnny Elliassen 

  Vedtak:  
Arne Loftsgarden arrangerer møte med Dommerutvalget. Mandat for 
dommerutvalget utformes ut i fra vedtaket i sak 24/2013. 
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23/2014 Evaluering regionordning 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter 

Saksutredning:  
Den nye ordningen skal evalueres, og fastsettelse av mandat for de 
ulike verv er nødvendig. Gjeterhundrådets medlemmer sin 
representasjon i underutvalg må evalueres. Prosessen for utvelgelse 
av regions representanter må klargjøres.  

  Vedtak:  
  Saken ble diskutert og tas videre til neste møte.  
 
 
24/2014 Vedtekter lokallag/nemnder 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 7: Vedtekter Sunnfjord og Ytre Sogn Gjetarhundlag 
 Vedlegg 8: Normalvedtekter for fylkesgjeterhundlag. 
 Velgegg 9: Normalvedtekter for regionale/lokale gjeterhundlag. 

Saksutredning:  
Vedtekter for lokallag og nemnder må oppdateres. Sunnfjord og Ytre 
Sogn Gjeterhund sine vedtekter legges ved, og disse er godkjente i 
Brønnøysund. Vedtektene må oppdateres, og formes slik at lag og 
lokallag kan ligge innenfor NSG.  

  Vedtak:  
  Saken tas videre til neste møte. 
 
25/2014 Brev fra Trøndelag 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 10: Brev fra Trøndelag 

Saksutredning:  
Klagebrevet fra Trøndelagsfylka ble lest opp og gjennomgått, og leder 
presenterte prøvenemnda sin begrunnelse for tildeling av 
Norgesserieprøver for 2014.  
Tone Våg deltok under innledningen av saken og ba om at det ble 
forsøkt å finne en god løsning på saken. 
 
Rådet var splittet i synet på hvorvidt opprinnelig tildeling av 
Norgesserieprøver skulle opprettholdes eller ei. Feil i sakshåndtering 
ved tildeling av finale til Sør-Trøndelag, hvor det kommer frem i 
klagebrevet fra Trøndelagsfylka at arrangering av finale ikke er ønsket 
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av gjeterhundnemnda i fylket blir vektet høyt. Mange senarioer med 
ombytting av prøver for at Nord-Trøndelag skulle få tildelt prøve i bolk 
2 ble diskutert. En ny løsning der Nord-Trøndelag tildeles en fjerde 
Norgesserieprøve i bolk 2 ble også lansert. 
 
Region Nord sin representant var blitt forhindret i å delta på møtet med 
meget kort varsel, dette gjorde at vararepresentant ikke fikk mulighet 
til å stille. Dette førte til at rådet kun hadde 4 deltagere. Rådet sin 
representant fra region vest kunne være villig til å støtte prøvenemnda 
sitt opprinnelige forslag om leder ønsket dette. Leder var meget lite 
villig til å bruke sin mulighet til å benytte dobbeltstemme i saken, siden 
han hadde vært med på å forme prøvenemda sitt forslag til tildeling. 

  Vedtak:  
Nord-Trøndelag blir tildelt en fjerde norgesserieprøve i bolk 2. Finalen 
besluttes flyttet fra Sør-Trøndelag til Buskerud.  
I fordelingen av norgesserien 2015 skal kommunikasjon gå gjennom 
fylkeslag i Norsk Sau og Geit. Alle høringer skal også kommuniseres 
gjennom fylkeslagene i Norsk Sau og Geit.  

 
26/2014 Komité på NM 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter 

Saksutredning:  
Det er slik at alle i rådet har en ambisjon med å komme seg til NM i 
2014, og det trengs en komite som kan håndtere saker angående ulike 
forhold som kan oppstå under prøven.  

  Vedtak:  
  Saken blir tatt videre til neste møte 
 
27/2014 Eventuelt 

- Dispensasjon dommer i Norgesserien i bolk 2 
o Gjeterhundrådet ønsker at dommerordningen og regelen om 

dommere skal fungere et år før dette tas opp til evaluering. 
Søknaden får avslag. 

- Brev 2 fra Sør-Trøndelag 
o Saken blir tatt videre til neste møte 


