Referat styremøte i Gjeterhundnemda, Akershus sau og Geit

Dato: 7.mai 2015
Sted: Oslo
Tilstede: Steffen Pettersen, Karianne Buer, Sissel Modin og Geir Marring
Fraværende: Ingen

Sak 11/15

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

Sak 12/15

Konstitusjon av styret
Geir Marring er oppnevnt til leder av gjeterhundnemda. Nemda bestemte at Sissel
Modin skal som sekretær og representere nemda på styremøtene i fylkeslaget til
NSG. Øvrige oppgaver fordeles fortløpende.

Sak 13/15

FM og NM-uttak
FM arrangeres 15.-16. august, fortrinnsvis 15.august, men med mulighet til å flytte
klasse 1 og 2 til den 16. om man ikke har tilstrekkelig antall sau tilgjengelig. Det
arrangeres i tillegg en utaksprøve 13.september i Enebakk. Det settes et tak på 25
deltakere på denne prøva. FM i klasse 3 er kun åpen for Østfold og Akershus.
Startkontigenten på FM settes til 250kr, og det skal være fine premier.
Det er tidligere bestemt at det skal være ytterligere en lokal uttaksprøve til NM. Den
ser vi oss nødt til å stryke, da Østfold har endret sine regler fra i fjor og ikke kommer
til å arrangere en lokalprøve før NM. Vi klarer ikke å gjennomføre en tredje prøve i
tillegg til FM, lokalprøve og Landsprøve. Det vil da være 6 uttaksprøver, hvorav 5 er
tellende (som tidligere bestemt). Startlister til FM og uttaksprøva skal trekkes på
stedet, og justeres slik at det er minst 3 hunder mellom hver start for samme fører.

Sak 14/15

Innkjøp av materiell
Vi vil prioritere innkjøp av utstyr som vi trenger til arrangering av prøver.
Oppgaver for innhenting av priser etc ble fordelt.

Sak 15/15

Landsprøvene i Østfold og Eiker
Oppgaver vil bli fordelt av Vidar og Karen .
I tillegg ble mulige premier, resultatservice og dommer diskutert.

Sak 16/15

Diverse





Det ble i fjor utarbeidet diplomer til de som får godkjent gjeterhundprøve. Dette
ble godt tatt i mot og ønskes videreført. Vi sjekker med Kristin Løkkemo som
ordnet dette i fjor.
Vi ønsker å arrangere en klasse 1-prøve på høsten i Enebakk. 22.november kan
være en aktuell dato.
Vi ønsker å gjennomføre dyrevelferdkurs, dette kan vi gjøre hos Geir. Geir sjekker
mulige datoer.

