Referat styremøte 2017
Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL
Telefonmøtet fann stad den 09.01.2017 i tidsrommet mellom klokken 20.00 og 20.45.
Samtlige møtte:





Atle Arnesen
Andor Bjørke (skrivar)
Arnfinn Lien
Maren-Ann H. Løvold

SAKER:
SAK 1; Tidspunkt for avholdelse av MRGL årsmøte 2016
Årets første sak på dagsorden omhandla valg av tid og stad for avholdelse av årsmøte 2016. Etter ein
kort diskusjon blei det vedtatt å halde årsmøtet på Systra Kafe laurdag den 11.02.2017, kl 14.00.

SAK 2; Rekneskap 2016
Sak 2 gjaldt føring av rekneskapen for 2016. Lagets rekneskapsførar informerte i dette høvet om
fortsatt manglende tilgang konto (dertil underlag og bilag) for året 2016 (merk. konto som MRGL
nyttar er tilhøyrande MRSG). Styret vedtok at konto tilgang for rekneskapsfører må ordnast snarast,
og leiar tek dette vidare med leiar i MRSG og sørger for dette.

SAK 3; Budsjett 2016
Budsjettforslag 2017 skal utarbeidast og leggjast fram for årsmøtet 2016. Leiar la her fram ynskje om
at det i denne samanheng vert lagt til grunn lik grensegang som tidligare vedtatt i styremøte av
29.03.2016. Videre må budsjettet omfatte godtgjøresle både for tillitsmenn og redaktør for
heimesida. Det ble vedtatt at Maren-Ann tek vidare fram eit forslag til «Budsjett 2017» til neste
styremøte for MRGL.

SAK 4; Informasjon til lokallaga
Sak 4 omhandla valg av person til å tinge lokale på Systra Kafe og videre gi leiarane i dei enskilde
lokallaga informasjon om tid/stad for årsmøte 2016. I denne samanhengen må ein og minne leiarane
på at eventuelle saker som ønskes behandla på årsmøtet 2016 må være styret i MRGL i hende innan
20 januar. Det blei vedtatt at Andor tek dette vidare til lokallaga.

SAK 5; Valg
Når det gjelder det komande valget av nye styre representanter til MRGL, vedtok styret at Andor
Bjørke gir Ottar Ringstad beskjed om kven som er på valg.

SAK 6; Informasjon frå lokallaga på årsmøtyet 2016
Leiar ytra ynskje om at ein representant frå kvart av lokallaga får muligheit til å informere om kva
som er gjort av lokallagsarbeid i dei fire delane av fylket i sesongen 2016, på årsmøtet 2016. Dette
blei vedtatt, og Andor informerer om dette også til dei fire lokallaga.

SAK 7; Unghundcup´n 2016
Leder informerte styret om at det for sesongen 2016 kun var ei prøve som kan nyttes som underlag
for kåring av vinnaren av Unghundcup´n 2016. Etter ein kort diskusjon vedtok styret at den beste fra
denne prøva kåres som vinnar av Unghundcup´n 2016.

Tilslutt informerte leiar om ei sak som omhandla ei distriktsprøve i fylket, nærare bestemt i NRG i
2016. Saken gjeld manglende innmelding av prøven til NSG innan fristen bestemt av landsrådet. Leiar
informerte vidare om at det tida etter og blei gjort eit nytt forsøk på å få denne distriktsprøva
godkjent av Landsrådet, utan hell. Dette medførte at ein godkjend ekvipasje i fylket ikkje fikk sin
godkjenning.

Etter ein kort oppsummering blei styremøte med dette heva.

09.01.2017
_______________________________________________-_________
Atle Arnesen,
Andor Bjørke,
Maren-Ann,
Arnfinn Lien

Referat styremøter 2015
Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL
Møtet fann stad den 28.04.2015 på telefonen.
Samtlige møtte i telefon:





Andor Bjørke
Sunniva Nupen
Åge Thoresen
Alvin Harstad

SAKER:
SAK 11; MRGL er pålagt å fremme kandidater til nytt rådsmedlem i Landsrådet.
MRGL er pålagt å fremme nye kandidater til nytt rådsmedlem etter at Odd Bjarne Bjørdal ikkje stiller
til gjenvalg.
Styremedlem Sunniva Nupen kom med to navn på mulig kandidater: Trude Hvalryg og Elin Nissestad.
Disse blei styret enige om å fremme, og med dette blei møtet heva.

28.04.2015
Andor Bjørke, Sunniva Nupen, Åge Thoresen og Alvin Harstad.

Referat styremøter 2015
Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL
Møtet fann stad den 21.05.2015 på telefonen.
Disse møtte i telefon:
 Andor Bjørke
 Sunniva Nupen
 Åge Thoresen
Fraværende:
 Alvin Harstad

SAKER:
SAK 12; Informasjon om MRSG sin leder Bjørdal, og hans motforslag mot nye kandidater.
Leder informerte styret i MRGL om at Odd Bjarne Bjørdal som i regi av å være leder i MRSG har gått i
mot styret i MRGL vedr. forsalg til nye kandidater til landsrådet basert på at kommunikasjonen ikke
gikk gjennom MRSG først. Dette selv om MRGL fikk tre dager utsettelse, for å sende forslaget via
sekretæren i MRSG først, og på den måten overholdt fristen, ble dette avvist av leder i MRSG.
Styret diskuterte dette videre, og konkluderte med at leder i MRSG nok har misforstått. Det skal
velges inn representant frå regionen (M&R, Sør/Nord –Trøndelag) og her så fremja bl.a Nord
Trøndelag inn ein kandidat i Sør Trøndelag. Leder i MRSG, Odd B. Bjørdal skal også haldast langt
borte fra det arbeidet ein valgkomité skal gjera, da han i aller høyeste grad er inhabil i denne saken
som medlem i landsrådet, og avtroppende sådan
Styret blei enige om at tilliten til lederen i MRSG nå er tynnslitt, og med dette blei møtet heva.

21.05.2015
Andor Bjørke, Sunniva Nupen og Åge Thoresen.

Referat styremøter 2015
Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL
Møtet fann stad den 22.05.2015 på telefonen.
Disse møtte i telefon:
 Andor Bjørke
 Sunniva Nupen
 Åge Thoresen
Fraværende:
 Alvin Harstad

SAKER:
SAK 13; Videre and. MRSG sin leder Bjørdal og nytt medlem til landsrådet.
Leder i MRGL informerte styret om at Odd Bjarne Bjørdal i regi som leder i MRSG er innrapportert til
NSG sentralt, via Wallin. Videre informerte leder styret at det ble stemt blankt på valget av nytt
rådsmedlem, med begrunnelsen i at leder i MRSG hadde trått over grensen og avvist forslagene fra
eget fylkeslag i Gjeterhund - MRGL.
Odd Bjarne Bjørdal har bl.a sendt mail der han gir beskjed om at MRGL IKKE hadde sendt inn forslag i
tide, og at MRSG IKKE hadde godtatt at MRGL fikk en tre dagers utsettelse basert på misforståelsen
om kommunikasjonsvei. MRGL hadde mao ikke kommet med eit forslag skriver MRSG, og videre
stemmer MRSG for å støtte forslaget til Trøndelagsfylkene om nytt rådsmedlem.
Styret i MRGL blei enige om å fremme eit forslag om revidering av kommunikasjonsvegane inn til
landsrådet basert på at styret i MRGL er beståande av tillitsvalgde (både frå gjetarhundmiljøet OG i
frå sau og geit) og videre stiller styret i MRGL seg undrende til agendaen til leder i MRSG som på
denne måten igjen overkjører det tillitsvalgte i styret i MRGL.
Med dette blei møtet heva.

22.05.2015
Andor Bjørke, Sunniva Nupen og Åge Thoresen.

Referat styremøter 2015
Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL
Møtet fann stad den 22.06.2015 på telefonen.
Disse møtte i telefon:
 Andor Bjørke
 Sunniva Nupen
 Åge Thoresen
Fraværende:
 Alvin Harstad

SAKER:
SAK 14; Ny unghundpokal.
Styret hadde eit kort telefonmøte vedrørende bestilling av ny unghundpokal til Fylkesmesterskapet.
Styret vedtok å bestille ny og leder ble bedt om å få denne bestilt, evt få noen til å gjøre dette.
Det ble her samtidig minnet om revidering av MRGL regnskapet 2014 og styret diskuterte igjen det
faktum at det ennå ikke forelå noe revidert regnskap frå NM 2014. Styret konkluderte med at siden
det ennå er usikkert hvor mye midler som er tilgjengelig for å arrangere en helgasamling for NM 2014
mannskapet, så skal det avventes til tallene er klare.
Med dette blei møtet heva.

22.06.2015
Andor Bjørke, Sunniva Nupen og Åge Thoresen.

Referat styremøter 2015
Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL
Møtet fann stad den 19.08.2015 på telefonen.
Disse møtte i telefon:
 Andor Bjørke
 Sunniva Nupen
 Åge Thoresen
Fraværende:
 Alvin Harstad

SAKER:
SAK 15; Uttaksprøven i Batnfjorden.
Leder informerte styret om alt arbeidet han hadde hatt med å finne dommer til uttaksprøven i
Batnfjorden, og at han etter mange telefonsamtaler til ulike dommere endelig fikk napp med Torstein
Ytre. Leder gav videre beskjed til styret om at dette like godt kunna gått mot avlysning av prøven, og
da hadde styret måtta funnet en ny og egnet prøve til uttak NM 2015.
Med dette blei møtet heva.

19.08.2015
Andor Bjørke, Sunniva Nupen og Åge Thoresen.

Referat styremøter 2015
Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL
Møtet fann stad den 26.08.2015 på telefonen.
Disse møtte i telefon:
 Andor Bjørke
 Sunniva Nupen
 Åge Thoresen
Fraværende:
 Alvin Harstad

SAKER:
SAK 16; Fylkesmesterskapet 2015
Styret diskuterte opplegget til FM 2015 som de hadde fått fra ISG. Det gikk i hovedsak ut på at de
ville arrangere en to dagers prøve, med uttak første dagen og videre 10 i finalen dag to. Videre ble
det diskutert hvorvidt ISG skulle kreve prøveavgift for begge dagene, og styret konkluderte med at de
skulle gi signaler om lav sats for andre dagen (finalen). Opplegget med to dagers arrangement var det
ingen som gikk i mot i styret, og MRGL hadde mao ingen innvendinger mot opplegget til FM 2015.

Med dette blei møtet heva.

26.08.2015
Andor Bjørke, Sunniva Nupen og Åge Thoresen.

Referat styremøter 2015
Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL
Møtet fann stad den 18.09.2015 på telefonen.
Disse møtte i telefon:
 Andor Bjørke
 Sunniva Nupen
 Åge Thoresen
Fraværende:
 Alvin Harstad

SAKER:
SAK 17; Landsprøve 2015
Styret, ved leder gav beskjed om at de fire styremedlemmene måtte gi beskjed om at det er behov
for mannskap til gjennomføringen av årets LP i Velledalen. Styret diskuterte en fordeling, og leder gav
beskjed om at han ville lage til mannskapsliste med de navnene som fremkom fra de fire lokallagene.
De fire styremedlemmene skulle komme opp med navn, og med dette blei møtet heva.

19.09.2015
Andor Bjørke, Sunniva Nupen og Åge Thoresen.

