Vestnes 06.02.2010

Referat fra Årsmøte/Stiftelsesmøte - 2010
Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL

Møtet fant sted den 06.02.2010 på Myra Kafe, Hellandsheimen i Vestnes Kommune.
Oppmøtte: 17 stykker:

SAKER:
1)

Godkjenning av innkalling: Vedtatt uten kommentarer.

2)

Valg av møteleder, protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen sammen
med møteleder: Vedtatt ble: - Møteleder: Inger Johanne Tafjord – Skriver: Susann Osnes –Til
å undertegne protokollen: Tor Garshol og Jan Myklebust.

3)

Årsmelding: Vedtatt som den forelå uten kommentarer.

4)
Årsregnskap: Vedtatt, med kommentar fra Atle Arnesen. Han poengterte at laget ikke kan
belage seg på å få støtte hvert år, og at en derfor må ta dette i betraktning når budsjett for de
kommende år planlegges.
5)
Gjennomgang av organisasjonsform, evt vedtekter med forandringer: Møteleder Inger
Johanne Tafjord gikk gjennom historien bak den fylkesnemda som har vore i fylket, det ble deretter
poengtert at årsmøtet først må stemme over videre organisasjonsform for laget. Herunder enten
som ei fylkesnemd eller som et eget fylkeslag.
Det ble vedtatt å drive videre som Fylkeslag mot 2 stemmer – MRGL , med egen økonomi og
organisasjonsnummer.
Videre ble vedtektene gjennomgått. Innkomne forslag til endringer fra VSG ble etter en debatt
vedtatt med 8 mot 6 stemmer som nytt underlag til vedtekter for MRGL. Disse ble avstemt mot de
vedtekter som først forelå, og resultatet av denne avstemming ble enstemmig vedtatt som gjeldende
vedtekter for MRGL.
6)
Valg, som konsekvens av godkjente vedtekter/organisasjonsform: Arnfinn Lien i funksjon
som formann i valgnemda fremla følgende forslag til nytt styre i MRGL:
Leder: Odd Bjarne Bjørdal – 1 år
o Vara: Sunniva Nupen
ISG: Susann Osnes – 1 år
o Vara: Andor Bjørke
MMG: Asbjørn Molvær – 2 år
o Vidar Sunde
NRG: Kristine Punde – 2 år
o Tor Garshol
Revisor 1: Paul Sindre Vedeld

Vestnes 06.02.2010
Revisor 2: Atle Arnesen
Utsending til MRSG: Leier Odd Bjarne Bjørdal
Valgnemda:
o Leder: Hilmar Kleppe - NRG
o 2 år: Kjell ove Liabø - MMG
o 3 år: Jan Myklebust - VSG
o 4 år: Bente Bonsaksen - ISG
Disse ble enstemmig valgt. Videre ble følgende satser for godtgjørelse for styret vedtatt: Leder
2.500,- Web ansvarlig 1.500,- og 1.000,- for hvert av styremedlemmene.
7)

Innkomne saker: Ingen.

8)
Budsjett og arbeidsplan: Forslag til arbeidsplan for året ble fremlagt av leder Odd Bjarne
Bjørdal, og det ble vedtatt at styret fortsetter dette arbeidet basert på dette forslaget i styremøte.
Det ble ikke fremlagt budsjett, kun en avstemming av saldo. Dette på grunn av at valgt
organisasjonsform først ble gjort på dette årsmøtet/stiftelsesmøtet.
9)
Utarbeide forslag til kvalifisering til NM i Gjeting 2010: Det ble vedtatt at styret skal videre
beabeide forslaget som leder Odd Bjarne Bjørdal fremla på styremøte, og når dette endelig er
bestemt, straks publiseres på WWW.MRGL.NO.
10)
Organisasjonsarbeid: Det ble vedtatt at MRGL skal videreføres som et eget lag med
organisasjonsnummer og egen økonomi. (se vedtak i sak 5 ovenfor)
11)
Eventuelt: MMG ved Vidar Sunde la frem spørsmål om hvordan de enkelte lokallagene skal
handtere det at noen medlemmer velger å melde seg inn i andre lokallag enn de som geografisk
følger naturlig medlemsskap. Styret tilrådet at hver enkelt medlem selv skal bestemme hvilket
lokallag en blir medlem i, og at det enkelte lokallaget i stedet kan kreve en treningsavgift som et
alternativ. Dette om medlemmer fra andre lokallag skulle benytte treningsfelt tilhørende andre
lokallag. Stemmerett har en medlem kun gjennom ett lokallag, ikke gjennom flere medlemsskap.

For styret i MRGL,
Odd Bjarne Bjørdal

