
Fiksdalen 08.03.2009

Referat fra styremøte 02/2009

Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL

Det ble avholdt styremøte hjemme hos Arnfinn O.Lien i Fiksdalen.

Følgende møtte:

• Hilmar Kleppe
• Arnfinn Lien
• Sunniva Nupen
• Susann Osnes
• Odd Bjarne Bjørdal
• Andor Bjørke (for anledningen skriver)

SAKER:

1) Møre & Romsdal Sau og Geit har fremmet ønske om at dagens fylkesnemd danner eget lag,
med egne vedtekter, egen økonomi og valgnemd. (Det bemerkes at Nordmøre & Romsdal
gjeterhundlag sin representant reserverte seg mot dette)

Vedtak: Dagens Fylkesnemd i gjeterhund vedtar å arbeide videre med å opprettelsen av eget lag –
Møre & Romsdal Fylkesgjeterhundlag – MRGL.

2) Gjennomgang av vedtekter

Vedtak: Vedlagte utkast til vedtekter oversendes med dagens representant fra Sau og Geit, Arnfinn
Lien, til neste styremøte i Møre & Romsdal Sau og Geit for evt. godkjenning.

3) Budsjett for 2009

Vedtak: Vedlagte budsjett ble vedtatt, og oversendes med dagens representant fra Sau og Geit,
Arnfinn Lien, til neste styremøte i Møre & Romsdal Sau og Geit for evt. godkjenning.

4) Evt. Landsprøve 2009?

Vedtak: I utgangspunktet er nemda positiv, og vil ta stilling til dette med 1. ukes frist på å svare
tilbake til landsrådet
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5) Godkjente dommere i fylket

Vedtak: Fylkesnemdas leder tar kontakt med de respektive dommere og aspiranter i fylket, og sjekker
status, og sender resultatet inn til prøvenemda i NSG. Aktuelle nye dommer kandidater er bla. Hilmar
Kleppe. Nemda vil undersøke dette videre.

6) Uttak til NM 2009

Vedtak: Nemda vedtok følgende prøver som tellande til uttak til NM:

• Landsprøven på Radøy X 2
• DP Gjermundnes
• FM Gjemundnes ”Teller dobbelt”

Dette er 5 prøver totalt, hvor de 3 beste er tellende til uttak. Fylkesmesteren er ikke automatisk
kvalifisert. (Se vedlagte poengskjema for selve utregningsgrunnnlaget)

7) Hjemmeside?

Vedtak: Vi oppretter hjemmeside for fylkesgjeterhundlaget – www.mrgl.no –budsjett/rammen er
NOK 500,-

Andre saker ble ikke behandlet, og styremøtet ble med dette avrundet.

Fiksdalen, 08.03.2009

Odd Bjarne Bjørdal


