
  

 

Referat styremøte 1-2022 
 

Møre & Romsdal Gjetarhundlag - MRGL 
 

 

Styremøtet fann stad den 10.02.22 i tidsrommet mellom klokken 20.00 og 21.30 
 
Følgende møtte: 

✓ Knut-Jørgen Oseberg 
✓ Andor Bjørke 
✓ Terje Hurlen 
✓ Merethe Hellevik, vara 
✓ Anne Katrin Melle, vara 
✓ Nils Edmund Stråmyr, vara  
✓ Eirik Sæterbø 
✓ Gerd Eva Slettvåg, vara 

Følgende møtte ikke 
✓ Eivind Solstad 
✓ Asbjørg Ingeborgvik, vara 

 

 
SAKER: 
 

SAK 1; Konstituering 
Første sak på dagsorden var konstituering, og styret konstituerte seg slik:  

• Leiar: Knut-Jørgen Oseberg (vara Anne Katrin Melle) 

• Kasserar: Terje Hurlen (vara Merethe Hellevik)  

• Skrivar: Andor Bjørke (vara Nils Edmund Stråmyr) 

• Eirik Sæterbø (vara Gerd Eva Slettvåg) 

•  
Møtte ikke: 

• Eivind Solstad (vara Asbjørg Ingeborgvik)  
 

Sak 2: Norgesserien 2022 
For den kommande landsserien 2022 nærmer søknadsfristen seg, som er den 15.02.2022. Etter en 
kort gjennomgang med dei enkelte innvalgte frå lokallaga ble det klart at ingen ville ta på seg å 
arrangere ei landsprøve i sesongen 2022. Styret konkluderte med at fylket ikke vil søke om å få 
arrangere LP for sesongen 2022. 
 

Sak 3: Uttaksregler for kvalifisering til NM (forslag/kladd taes opp på styremøtet) 
Det er et krav fra NSG sentralt at alle fylkene i landet skal ha et godkjent kvalifikasjonsopplegg for 
uttak til NM 2022. I den forbindelse er det behov for at styret i MRGL tar opp praksisen med 
«uttaksreglement for MRGL» som danner grunnlag for det årvise kvalikasjonsopplegget til NM 
uttakene. Styret gikk gjennom forslaget som ble presentert på styremøtet, og vedtok at dette skal 
danne grunnlaget for 2022. 
 
Merk: Komplett kvalifikasjonsopplegg NM 2022 skal sendast inn til NSG innen 15.04 2022. 



  

 

Sak 4: Unghundcup´n 2022  
Følgande distriktsprøver i klasse 2 kan danne grunnlaget i årets Unghundcup: 

• 13 August: MMG - DP Stette – klasse 2 

• 25 september: VSG –  DP Myrane - klasse 2 

• 27/28 august: VSG –  DP Fiskå - klasse 2 

• Ca 10 September: MNG – DP Norholten – klasse 2 

• Ukjent dato: NRG – DP? – klasse 2 
 
Styret reviderte reglene for «Unghundcup´n» og vedtok å legge disse ut de oppdaterte reglene på 
MRGL.NO/Reglement. Styret vil arbeide videre med grunnlaget for årets cup, og da hvilke 
distriktsprøver som skal danne grunnlaget og bestemme endelig opplegg på kommende styremøte. 
 
 

Sak 5: Eventuelt:  
 

1. MRGL stempel m/pute 
Styret informerte om at det er bestilt nye stempel for MRGL, da dei gamle er borte.  
 

2. Messenger gruppe 
Styret vil opprette en egen Messenger gruppe for MRGL styret, med det formål å gjere det enklere å 
kunne minne om styremøter og andre styreaktiviteter til det sittande styret (inkl vara). 
 

3. Mailinglisten til MRGL.NO 
Sekretær oppdaterte mailinglisten til post@mrgl.no med den nyvalgte leder og fikk i tillegg lagt til 
emailen til Asbjørg Ingeborgvik. Til orientering er samtlige styremedlemmer og vara med på denne 
emailen. 
 
 
 
Etter ei kort oppsummering vart styremøte heva. 
 
 
I skya – 10.02.2022 
 
________________________________________________________________________________ 
Knut-Jørgen Oseberg, 
Andor Bjørke,  
Terje Hurlen,  
Merethe Hellevik,  
Anne Kathrin Melle, 
Nils- Edmund Stråmyr, 
Eirik Sæterbø, 
Gerd Eva Slettvåg, 

mailto:post@mrgl.no

