
 

 

Møteprotokoll – Styremøte 09.04.2016 

Sted: Otta, Pillarguri kafe 

Til stede: Sara Nilsen, Endre Amundgård, Gudbrand Stokke, Sonja Heimdal, Ole Steinde. 

Sak1. Gjennomgang av lagets vedtekter: 
 

Vedtak: 
Huske å skrive om vedtekt 1. ORGANISASJON med de endringer som ble vedtatt av årsmøtet.  

 
Vedtekt 5 pkt. 4 sier at det skal avholdes årsmøte i OGL innen 31. januar. 
Styret vil se nærmere på om å fremme forslag til vedtektsendring med ny frist. Dette som 
følge av at årsmøtet vanligvis er avholdt i feb/mars. Vedtekten bør etter styrets syn derfor 
endres slik at det blir mulig å avholde årsmøtet innen fastsatte frister. Forslag til ny frist 01. 
april. 

 
Etter vedtekt 6 –SAKLISTE FOR ÅRSMØTET er det i utgangspunktet krav til å legge frem 
budsjett. Styret mener budsjett er et viktig verktøy og ønsker å bidra til at det blir benyttet 
mer aktivt. 
 
Etter vedtektenes bestemmelser skal årsmøteprotokoll, arbeidsplan og regnskap oversendes 
styret i OSG for godkjenning. Sekretær i OGL sørger for at dette blir gjort i år. 
 
Vedtekt nr. 8 har en skrivefeil. Det står FORSLAG TIL VEDTAKSENDRING – skal stå FORSLAG 
TIL VEDTEKTSENDRING 
 
Vedtekt nr. 9 – Ekstraordinært årsmøte fremstår som noe mangelfull. Vedtekten sier 
ingenting om hva som gjelder for å beslutte saker på ekstraordinært årsmøte. Styret mener 
derfor at det burde tas inn en setning som stiller krav til 2/3 flertall av de fremmøtte 
stemmene for at vedtak skal være gyldige.  

 
 

Sak 2. – Høringsbrev til lokallag vedr. forslag til nytt valgsystem. 
 

Vedtak:  
Utkastet til høringsbrev som ble fremlagt på møtet skal sendes ut med de endringer som 
styret ønsket. Høringsbrevet sendes ut til styret for endelig godkjenning før det sendes videre 
til lokallag. 
 
 
 



 

Sak 3. – Gjennomgang av samarbeidsavtale mellom NSG og NKK 
 
 Vedtak: 

Brev mottatt fra Hadeland Gjeterhundlag og Midt-Gudbrandsdalen Gjeterhundlag 
videresendes til Gjeterhundrådet. OGL ønsker å få en skriftlig tilbakemelding fra 
gjeterhundrådet på de forhold som to av lokallagene påpeker.  
 

Sak 4 - Høringsbrev vedr Norsk Nursery 
 

Vedtak:  
Brev sendes ut til lokallag med frist for tilbakemelding 26 apr.  I etterkant av frist for innspill 
sender OGL til NSG. 

 

Sak 5 – Ønske om instruktørkurs jf. årsmøtet 
 

Vedtak:  
Sende brev til lokallag for å kartlegge interesse, finne ut om noen kan arrangere samt 
informere om aktuell helg 29-31 jul. Kurset vil i første rekke være for de som har startet 
instruktørutdanning og som står igjen med å få ferdig siste del av utdanningen. Eget skriv om 
dette sendes ut til lokallagene snarest. 

 

Sak 6 – Premiering av Fylkesmester 
 

Vedtak:  
Ser nærmere på dette litt utpå sommeren 

 

Sak 7 – Treningssamling – dobbelhent og sortering – innspill fra årsmøtet. 
 

Vedtak: 
Styret har tatt opp ønske om treningssamling på sortering og dobbelhent. Styret sender 
ballen videre til lokallagene. Styret kan bidra på det administrative plan om det skulle være 
behov, dersom noen vil ta på seg å arrangere. 

 
 
 
Endre Amundgård 
Sekretær  


