Vestnes 14.12.2009

Referat styremøte 03/2009
Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL

Møtet fant sted den 14.12.2009 i lokalene til kafe Myra på Hellandsheimen, Vestnes.
Følgende møtte:
Arnfinn Lien
Odd Bjarne Bjørdal
Susann Osnes
Sunniva Nupen
Tor Garshol
Andre som møtte:
Andor Bjørke, (for anledningen skriver)

SAKER:
SAK 01; Gjennomgang av lagets økonomi

MRGL har hittil siden oppstart i mars 2009 hatt inntekter på 52.750,- mens utgifter har beløpt seg på
30.460,- Dette gir et foreløpig overskudd på 22.290,- for året 2009. Utover dette, fremkom det at
regnskapsfører Folde/NSG Møre & Romsdal har poengtert til leder i MRGL at det må purres på noen
utstående regninger. Dette gjelder både fra i år og noen fra i fjor. Leder i MRGL påtok seg å sende ut
giroer til de det berører.

SAK 02; Avholdelse av årsmøte/konstitueringsmøte

Laget skal avholde årsmøte/konstitueringsmøte, og dato fro dette settes til 06.02.2010. Informasjon
om dato og sted for møtet legges ut på hjemmesiden til MRGL. På grunn av servering, oppfordres
medlemmene i hvert lokallag å melde seg på årsmøtet til sin lokallagsleder, og hvor lederene i de
respektive lokallag rapporterer inn antall i tillegg til komplett og oppdatert medlemsliste til leder i
MRGL . Siste frist for dette settes til 06.01.2010.

SAK 03; Gjennomgang av tilbakemeldinger på vedtekter fra lokallagene

Tilbakemeldingene fra lokallagene på vedtektene for MRGL ble gjennomgått på styremøtet. Styret i
MRGL vedtok at disse tilbakemeldingene skal legges ut på hjemmesiden for alle til se over, og derav
oppnå lik informasjonsgrunnlag til årsmøtet i MRGL. Det ble poengtert på styremøtet at ett av fire
lokallag i fylket ønsket tilbakeføring av organisasjonsformen fra fylkeslag, til fylkesnemd. Styret
vedtok å ta opp dette sammen med eventuelle andre spørsmål på årsmøtet/konstitueringsmøtet den
06.02.2010.

SAK 04; Valgnemd for MRGL

Det skal innhentes informasjon om person som skal represententere sitt lokallag som medlem i
MRGL sin valgnemd. Siste dato for tilbakemelding om denne informasjonen settes til 05.01.2010, via
mail eller telefon til leder i MRGL. Det ble videre vedtatt at Arnfinn Lien skal fungere som leder i
MRGL sin valgnemd, til eventuelt annet bestemmes på årsmøtet.
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SAK 05; Nytt kurs med Jo Agnar Hansen

Styret ønsker å gjenta suksessen med nytt kurs med Jo Agnar Hansen på nyåret 2010, og konkluderte
med at leder tar kontakt med Jo Agnar Hansen om muligheten for dette helgen den 22-23 januar
2010. MRGL legger ut innbydelse om dette på hjemmesiden, slik at styret i MRGL så raskt råd er, får
tilbakemelding om antall påmeldte.

SAK 06; Diverse

Det fremkom på et tidligere tillitsmannsmøte i NSG at det skal fremgå NSG logo også på
hjemmesiden til MRGL.NO, dette taes til etterretning.
Andre saker ble ikke behandlet, og styremøtet ble med dette avrundet.
Vestnes, 14.12.2009
Odd Bjarne Bjørdal

