Sjøholt 05.02.2011

Referat fra Årsmøte - 2010
Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL

Møtet fant sted den 05.02.2011 på Systra Kafe, på Sjøholt.
Oppmøtte: 14 stykker:

SAKER:
1)
Godkjenning av innkalling: Følgende kommentarer: Jan Myklebust savnet arbeidsplan,
budsjett, godgjøring tillitsvalgte og valg av valgnemds medlem. Videre at varamedlem for 1 år måtte
på sakslisten. Siste kommentar var at vedtektene som de fremstår, kan tolkes slik at alle
medlemmene skal ha skriftlig innkalling til årsmøtet. Med disse merknadene blei innkallingen
godkjent.
2)

Valg av møteleder, protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen sammen
med møteleder: Vedtatt ble: - Møteleder: Odd Bjarne Bjørdal – Skriver: Atle Arnesen –

Til å undertegne protokollen: Susann Osnes og Ottar Ringstad.
Antall stemmeberettigede fra lokallagene gjennomgått.
3)
Årsmelding: Lederen refererte til årsmeldingen, og den ble vedtatt med følgende
kommentarer; Hilmar Kleppe roste aktivitetsnivået til lagets først driftsår, og videre stilte han
spørsmålstegn til hvorvidt den pågående konflikten med MRSG angående tilbakebetaling av innsamla
oppstartskapital hørte med i årsmeldinga. Årsmøtet mente at det var greit.
4)

Årsregnskap: Vedtatt uten kommentar.

5)
Valg: Lederen av valgnemda, Hilmar Kleppe, orienterte om valgnemdas arbeid, og fremla
forslag til nytt styre:
Leder: Odd Bjarne Bjørdal – 1 år
o Vara: Sunniva Nupen
ISG: Nils Edmund Stråmyr– 2 år
o Vara: Andor Bjørke -2 år
MMG: Vidar Sunde – 1 år
o Asbjørn Molvær – 1 år
Revisor 1: Jan Myklebust – 2 år
Revisor 2: Atle Arnesen – 1 år
Utsending til MRSG: Leier Odd Bjarne Bjørdal
Valgnemd:
o 1 år: Leder: Kjell Ove Liabø - MMG
o 2 år: Jan Myklebust - VSG
o 3 år: Bente Bonsaksen – ISG
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4 år: Hilmar Kleppe - NRG

Disse ble enstemmig valgt. Videre ble følgende satser for godtgjørelse for styret vedtatt: Leder
2.500,- Web ansvarlig 1.500,- og 1.000,- for hvert av styremedlemmene.
6)

Innkomne saker:

a)
Unghundcup for M&R: Atle Arnesen, Andor Bjørke og Susann Osnes delte sine tanker
rundt en unghundcup, og var positive til å gi dette et forsøk. Vedtak: Fylkesstyret får i oppgave å
forme et regelverk, og forberede oppstart av unghundcup M&R 2012.
b)
Profileringsklær: Andor Bjørke lager logo. Odd Bjarne Bjørdal undersøker
mulighetene for sponsorer. Styret tar så stilling til hvordan dette skal gå videre.
c)
NM i M&R 2012/2013?: Vedtak: Ottar Ringstad mente at 2012 er for tidlig, og at
styret må undersøke mer rundt egnet areal, nok overnattingskapasitet, tilgang på personell, med
mer. Videre legge det fram for nytt årsmøte med tanker om å søke om NM til 2013.
7)
Arbeidsplan: Forslag til arbeidsplan for året ble fremlagt av leder Odd Bjarne Bjørdal i egen
aktivitetsplan. Vedtak: Det ble lagt opp til 5 kurs, i samsvar med oppsatt liste. Videre har styret
mottatt innspill fra lokallaga om prøvesteder med klassedeling, Årsmøtet påla styret å arbeide videre
med innspilla fra lokallagene, og samordne dette mot evt. tildelinger av landsprøver i vårt fylke og i
Sogn & Fjordane.
Jan Myklebust forslo at MRGL burde forberede et konkurransekurs med spesiell vekt på sortering og
dobbelhenting.
8)

Budsjett 2011: Vedtak; Framlagt budsjettforslag ble godkjent.

9)
Eventuelt: Lederen orienterte om kommende dommerkurs og lodda stemningen for å stille
med nye dommerlærlinger. Lederen orienterte og om kurs i kadaversøk. Ottar Ringstad minte om det
kommende kurset på Vestre Sunnmøre. Atle Arnesen orienterte om sekretærfunksjon i
gjeterhundrådet.

For styret i MRGL,
Atle Arnesen, referent
Ottar Ringstad og Susann Osnes, underskrift

Odd Bjarne Bjørdal, leder.

