
 

 

Referat styremøte 5-2021 
 
Møre & Romsdal Gjetarhundlag - MRGL 
 
 
Styremøtet fann stad den 25.11.2021 i tidsrommet mellom klokken 20.30 og 21.45 
 
Følgende møtte: 

 Andor Bjørke 
 Terje Hurlen 
 Merethe Hellevik, vara 
 Anne Katrin Melle 

Følgende møtte ikke 
 Eirik Sæterbø 
 Asbjørg Ingeborgvik 
 Gerd Eva Slettvåg, vara 
 Eivind Solstad 
 Nils Edmund Stråmyr, vara 

 
 
SAKER: 
 
SAK 19; Valg 2021 – Ny representant for gjeterhundrådet 
Representant i gjeterhundrådet for region midt er på valg, og MRGL skal basert på tilbakemelding fra 
lokallaga sende inn forslag til representant til Møre og Romsdal Sau og Geit innen fredag den 
26.11.2021. Basert på tilbakemeldingene fra lokallagene ISG – MMG – VSG og MNG (NRG har ikke 
gitt noen tilbakemelding) er Knut-Jørgen Oseberg MRGL sin kandidat som representant i 
gjeterhundrådet  
(Knut-Jørgen Oseberg har sagt seg villig til å ta attvalg og har allerede fungert i ett år) 
 
Styret ble oppfordret til å ta kontakt med Trøndelags fylkene og høre om dei er enig i att Oseberg tar 
attvalg og evt om dei har snakka med vararepresentant/evt andre kandidater. 
 
SAK 20; Oppsummering av årets NM 
MRGL har ikke fått endelig oppsummering fra NM komiteen, og vil ta dette i et seinare styremøte 
sammen med NM komiteen. 
 
SAK 21; Årsmøte 2021 
Årsmøte for 2021 nærmer seg, og styret må bestemme dato og sted. Etter en kort diskusjon vedtok 
styret å avholde årsmøtet søndag den 06.02.2022 kl: 13:00 på Systra Kafe på Sjøholt. MRGL ber 
derfor alle lokallaga i fylket om å avholde sine årsmøter i god tid før, og sørge for å sende inn 
informasjon til MRGL innen onsdag den 02.02.2022 om: 
 

 Hvor mange medlemmer det er i hvert lokallag (derav hvor mange stemmeberettigede 
utsendingar som kjem til årsmøtet 2021) 

 For 2021: Antall prøver, antall kurs/med antall deltakere, antall bruksprov og antall 
fellestreninger  

 For 2022: Planlagde aktiviteter i 2022, herunder kurs, prøver og andre aktiviteter 



 

 

 Send og oppdatert informasjon om styre sammensetning i dei enkelte lokallag 
(namn/mobil/email på medlemmene for oppdatering av hjemmesiden) 

 
Vidare vedtok styret å begynne arbeidet med: 

 Innkalling (Andor) 
 Arbeidsplan og budsjett (Andor & Terje) 
 Årsmelding ( Anne K.) 
 Regneskap (Terje) 
 Skriv til valgnemda (Merethe) 
 Mail til lokallagslederene om Årsmøtet (Merethe) 

 
 
Etter ei kort oppsummering vart styremøte heva. 
 
 
I skya – 25.11.2021 
 
________________________________________________________________________________ 
Andor Bjørke,   Terje Hurlen,  Merethe Hellevik,     Anne Kathrin Melle,    


