Referat styremøte 4-2021
Møre & Romsdal Gjetarhundlag - MRGL
Styremøtet fann stad den 10.09.2021 i tidsrommet mellom klokken 21.00 og 22.15
Følgende møtte:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Andor Bjørke
Terje Hurlen
Merethe Hellevik, vara
Gerd Eva Slettvåg, vara
Anne Katrin Melle
Eirik Sæterbø
Asbjørg Ingeborgvik

Følgende møtte ikke
✓ Sara Larsson, leiar
✓ Eivind Solstad
✓ Nils Edmund Stråmyr, vara

SAKER:
SAK 15; Fylkesmesterskap 2021
Angående nevnte FM samarbeid (føring gitt på MRGL Årsmøtet 2020) mellom NRG og MNG har ikke
vist seg å bli en realitet, slik at årets FM arrangementet 2021 blir arrangert av MNG.
Olav Tiller som tidligere hadde sagt ja til å dømme FM måtte desverre trekke seg. Å finne ny dommer
på så kort varsel har vist seg utfordrende og eneste ledige dommer er Jan Kåre Ravnøy. Styret vedtok
etter en kort diskusjon å gi dispensasjon fra regelen om at «Dommeren på uttaksprøver skal hentes
utenfra fylket», (et årsmøtevedtak fra 2019). Grunnen til dette er Jan Kåre Ravnøy sin «styre»
tilhørighet til NRG. MRGL styret ber derfor arrangør MNG om å ta opp igjen kontakten med Jan Kåre
Ravnøy som da blir årets dommer på Fylkesmesterskapet 2021.
Rekkefølge på FM og DP: FM bør arrangeres lørdag og DP påfølgende søndag. Styret, v/Andor vil ta
kontakt med NSG rådgiver for oppdatering /endring av innmeldt prøver.
Angående åpning for påmelding av deltakere fra ekvipasjer bosatt utenfra fylket ble det etter en kort
diskusjon vedtatt å ikke åpne for ekvipasjer bosatte utenfor Møre og Romsdal. Styret v/MMG foreslo
også at MNG kunne søke om midler fra MRSG sin pott som de har satt av til diverse aktiviteter &
tiltak i fylket og dette vil Eirik S./MNG ta med seg videre.

SAK 16; Unghundcup´n
Angående årets unghundcup så er der behov for en endring i de oppsatte prøvene da ISG ikke
kommer til å arrangere sin planlagte prøve. Det ble etter en kort diskusjon vedtatt at DP klasse 2 den
03.10.2021 i Surnadal inngår som en prøve i Unghundcup´n istedet for ISG sin oppsatte. MRGL
v/Andor oppdaterer aktivitetsplanen og årets opplegg for unghundcup´n.

SAK 17; Konstituert ledar/nest leder i MRGL
Med bakgrunn i at nåværende leder ønsker pause, vil nestleder Anne Katrin Melle fungere som leder.

SAK 18; Ny pokal?
Vi trenger ny pokal for enten Fylkesmester eller Beste unghund, og dette må bestilles. MRGL/Terje vil
sjekke opp detaljene på hvilke som må skiftes ut, og bestille slik at den kommer tidsnok til årest FM.

Etter ei kort oppsummering vart styremøte heva.
I skya – 10.09.2021
________________________________________________________________________________
Eirik Sæterbø,
Terje Hurlen,
Andor Bjørke,

