
  

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND GJETE

Møtet avholdes lørdag
 
Sak  1  Godkjenning av innkalling og saksliste.
  Godkjent 
 
Sak  2  Valg av møteleiar.
  Johannes Skårland blei valgt
 
Sak  3  Valg av møtereferent og to til å skriva under protokollen.
  Jane Espevoll og Jakob Markhus blei valgt.
 
Sak  4  Godkenning av årsmelding og rekneskap.
  Årsmelding finner du på nettsida vår
  Rekneskap blir utdelt på årsmøtet
  Godkjent. 
 
Sak  5  Valg.   
     

A. valg av formann for 1 år.
Det blei stilt benkeforslag på Kjell Helland av Kurt Kristensen.
Skriftleg valg der Jacob Vetrhus fikk 11 stemmer
Jacob Vetrhus blei valgt til leder for 1 år

  
B. valg av 2styremedlemer for 2 år

     
 Hartvig Johnsen blei valgt for 2 år.

Jon Gerard Håkul blei valgt for 2 år
 Bernt Undheim blei valgt for 1 år.

C. valg av 1., 2.og 3. varamann for 1 år.
     
     
 Hanne Lundal blei valgt som 1. 
 Arnt Erik Eid Andersen  
 Kurt Kristensen blei valgt som 3. vara.

D. valg av 1 revisor for 2 år.
Tore Matningsdal blei gjenvalgt.
E. valg av 1 medlem til valgnemd for 
Jane Espevoll blei valgt for 3 år.
F. Valg av utsending til årsmøte
Styret får mandat til å ta ut utsendingar.
 
Leder, kasserer og rekneskapsfø
bank. 
   

 
Sak 6  Tildeling av oppmerksomhet til de som har bestått gjetarhundprøve for 1. gang.

Rogaland har fått 1
Ingen nye førerar møtte. I år blei det delt ut hundefløyter til alle nye førerar med 
bruksprøve. 

 
 
 
 

     
 
 

ING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND GJETERHUNDLAG
 

lørdag 11. februar kl: 11.00 på MORTAVIKA KIOSK

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Valg av møteleiar. 
Johannes Skårland blei valgt. 

Valg av møtereferent og to til å skriva under protokollen. 
og Jakob Markhus blei valgt. 

Godkenning av årsmelding og rekneskap. 
Årsmelding finner du på nettsida vår. 
Rekneskap blir utdelt på årsmøtet. 

     
   På valg:       

A. valg av formann for 1 år.   Eirin Aarsland  Jacob Vetrhus
Det blei stilt benkeforslag på Kjell Helland av Kurt Kristensen. 

r Jacob Vetrhus fikk 11 stemmer, Kjell Helland 2 stemmer og
Jacob Vetrhus blei valgt til leder for 1 år.        

styremedlemer for 2 år  Hartvig Johnsen Gjennvalg
   Jane Espevoll  Jon Gerard Håkul

blei valgt for 2 år. 
Jon Gerard Håkul blei valgt for 2 år. 

i valgt for 1 år. 
og 3. varamann for 1 år. 1. Jon Gerard Håkul Hanne Lundal

   2. Sven Kverneland  
   3. Sverre Nordbø  

blei valgt som 1. vara. 
 blei valgt som 2. vara 

Kurt Kristensen blei valgt som 3. vara.  
. valg av 1 revisor for 2 år.      Tore Matningsdal

Tore Matningsdal blei gjenvalgt.                   
medlem til valgnemd for 3 år. 

Jane Espevoll blei valgt for 3 år. 
. Valg av utsending til årsmøte i Rogaland sau og geit. 

til å ta ut utsendingar. 

og rekneskapsfører skal ha disposisjonsrett til konto:3250 10 23395 i SR

Tildeling av oppmerksomhet til de som har bestått gjetarhundprøve for 1. gang.
Rogaland har fått 12 nye førere med godkjent gjeterhundprøve i 2016
Ingen nye førerar møtte. I år blei det delt ut hundefløyter til alle nye førerar med 

 

RHUNDLAG 

MORTAVIKA KIOSK 

    Valgnemda 
Jacob Vetrhus     

, Kjell Helland 2 stemmer og           3 blanke 
  

Gjennvalg 
Jon Gerard Håkul 

Lundal   
    
  

Tore Matningsdal 

3250 10 23395 i SR-

Tildeling av oppmerksomhet til de som har bestått gjetarhundprøve for 1. gang. 
godkjent gjeterhundprøve i 2016. Se årsmelding. 

Ingen nye førerar møtte. I år blei det delt ut hundefløyter til alle nye førerar med 

Sak 7  Norgesserie 2017 
  Me søkjer om Norgeserie i Skjold 12-13 august. 
  Sjekkar med Jan Tore Brattebø om det er mulig med prøve der. 
  Søkjer om finale på Kvinnesland. 

 
Sak 8  FM 2017 
  Arvid forslag: FM med final der resultatet etter finalen teller. 
  Det blei klart att det ikke er mulig å pålegge arrangører å avholde finale. 
  Styret må kontakte arrangør om det er mulig med finale. 
  Det blei flertall for puljetrekking. Alltid 3 hunder mellom fører    
  med flere hunder. 
  ”Nordfylket” arrangerer. 
 
Sak 9  Fatlandcup 
  Svenn Kverneland har innledende prøver på lørdag og søndag. 
  Styret sjekker om FM arrangør kan ha finale på søndag etter FM. 
  Start kontingent betales inn til styret som fordeler 1/3 til hver prøve. 

(2 innledende og finale) 
   
Sak 10  NM uttak. 

Styre forslag: Poengsystem som i NS. FM låst. NS i Rogaland (begge dager) 
pluss to valgfri NS prøver. To av fire som tellende. 
 
Arvid forslag: Poengsystem som i NS. FM låst med final der resultatet etter 
finalen teller, Fatlandcup innledande der den beste teller, NS i Rogaland der 
den beste av to teller. Opparbeide poeng på to valgfri NS prøver. (10 p for 
seier osv). 
Styret sitt forslag ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer. 
Styret fikk fullmakt til vurdere uttaksreglene etter det er avgjort hvor det blir 
NS.  
 

Sak 11  Kursverksemd.   
  Oppdateringskurs for instruktørene i november med Jo Agnar Hansen. 
Sak 12  Godtg. til leder og sekreter. 
  Som før, kr 4000,00 til leder, kr 3500,00 til sekretær. 
Sak 13  Kontingent for år 2018. 
  Som 2017, kr 300,00. 
Sak 14  Oppførsel på prøver. 
 Viktig å holde fokus oppe på dette . 
Sak 15 Orientering om endringer i prøveregler. 
 Ble hold en liten orientering om reglene vedrørende linje mellom kve og delering. 
 
Sak 16 Eventuelt/ Innkomne forslag. Alle oppfordres til å komme med forslag til tiltak osv. 

Bjørn Høyland orienterte om RSG sitt syn på RGL, og viktigheten av ett tettere 
samarbeid. 
 

Sak 17  Omorganisering. 
  Denne saken blir utsatt med ett år. 
   
  
Jane Espevoll     Jakob Markhus 
   ______________    ________________ 
 


