
Referat fra Årsmøte - 2015 

Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL 

 
Møtet fant sted 02.02.2015, klokken 17.30, Systra Kafe, Sjøholt. 

 

 
 

SAKER: 

1) Valg av møteleder, protokollfører og to til å signere protokollen:  

Vedtatt: Møteleder, Andor Bjørke  – Skriver: Sunniva Nyhagen Nupen – Til å undertegne 

protokollen: Bente Bonsaksen og Anne Iversen.  

 

a. Oppmøtte: 15 utsendte representanter for lokallaga.  

Herav:  

 ISG: 4 (34 medlemmer)  

 VSG: 3 (30 medlemmer)  

 MMG: 1 (47 medlemmer)  

 NRG: 2 (40 medlemmer)  

2) Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent uten kommentarer.  

3) Årsmelding: Møteleder leste gjennom årsmeldinga. Ingen kommentarer utover at det ble 

poengtert at Nils Edmund Stråmyr vant både Unghundcup´n 2014 og Gamlem Open 2014. 

4)  Regnskap:  

Årsmøtet delegerer til styret å fullføre og revidere regnskapet for 2014, og få dette protokollført og 

godkjent. 

5)           Arbeidsplan:  

Årsmøtet gikk gjennom den vedlagte arbeidsplanen for 2015, og vedtok å søke om å arrangere LP 

enten den 19-20 sept eller den 26-27 september 2015. Videre ble den vedtatt at utsendingene fra 

lokallaga forespør sine medlemmer som hjalp til på NM om det er interesse for et kurs, evt ei helg i 

regi av MRGL. Styret i MRGL skal ta dette videre utover sesongen 2015. 

Årets kvalifikasjonsopplegg til uttak NM 2015: 

 ISG: Prøve: 21/06-2015, (Klasse 1, 2, 3, inngår i Unghundcup 2015) 

 NRG: Prøve: 23/08-2015, (Klasse 1, 2, 3, inngår i Unghundcup 2015) 

 ISG: FM: 29-30/08-2015 

 MRGL: LP 19-20/09-2015 

4 av 5 prøver teller som kvallik (se kvallik opplegg og aktiviteter på hjemmsiden til MRGL)  

  



6) Budsjett: 

Årsmøtet ble presentert et budsjett med et drifts overskudd rett i underkant av 20.000,- for hele året 

2015. I tillegg vil resultatet fra NM i Gjeterhund 2014 når dette blir klart fra NM komiteen, gå inn som 

driftsinntekt/utgift for året 2015 i sin helhet. Årsmøtet godkjente det fremlagte budsjettet for 2015.  

7)          Val:             

 Bente Bonsaksen var einaste frammøtte av valgnemda, og følgende nytt styre ble valgt: 

• Leder: Andor Bjørke, 1 år 

• Vara: Nils Edmund Stråmyr, 1 år 

• VSG: Ikkje på valg, Sunniva nyhagen Nupen, 1 år 

• Vara: Olav Lynge, 1 år 

• MMG: Ikkje på valg, Åge Thoresen - 1 år 

• Vara: Arnfinn Lien, 1 år  

• NRG: Alvin Harstad, 2 år 

• Vara: Maren Ann H. Løvoll, 2 år 

• Revisor : Jan Myklebust – 1 år 

• Revisor : Atle Arnesen – 1 år 

Utsending til årsmøtet i MRSG: Sunniva Nyhagen Nupen. 

• Valgnemd:  

 - Bjørn Inge Naastad gikk inn som nytt medlem frå NRG, for 4 år. 

 - Bente Bonsaksen, 3 år 

 - Jens Terje Tennfjord, 2 år 

 - Merethe Hellevik, 1 år 

Disse ble enstemmig valgt. 

 

8) Godtgjerdsle: Vedtak, uendrede satser til dei tillitsvalde. 

9) Eventuelt (drøftes, ikke stemmes over): 

a) Leder Andor Bjørke orienterte om at dagens web løsning må gjennomgå en endring, grunnet 

utdatert programvare. Nils E. Stråmyr går inn med delt ansvar for opprettelse av ny 

hjemmeside, og mottar halve godtgjørslen for dette. 



b) Årsmøte diskuterte rundt NSG sitt forslag til nye lover for lands, fylkes og lokallag og 

konkluderte med at styret i MRGL skulle sende inn et innspill til denne høringen.  

 

Møtet blei hevet kl 20.20. 

 

For styret i MRGL, 

Bente Bonsaksen og Anne Iversen, (underskrift) 

 

Andor Bjørke, leder. 


