
  

 

Referat styremøte 1-2023 
 

Møre & Romsdal Gjetarhundlag - MRGL 
 

 

Styremøtet fann stad den 10.02.23 i tidsrommet mellom klokken 19.30 og 20.55 
 
Følgende møtte: 

✓ Knut-Jørgen Oseberg 
✓ Andor Bjørke 
✓ Terje Hurlen 
✓ Irene Røe Vaagan 
✓ Monika Kvernberg 
✓ Merethe Hellevik, vara  
✓ Nils Edmund Stråmyr, vara  
✓ Astri Mari Mork, vara 
✓ Camilla Ringstad Liavåg, vara 
✓ Gerd Eva Slettvåg, vara 

Andre: 
 Lars Olav Vanberg, MRSG 
Følgende møtte ikke 

✓ Alle mann alle 
 

 
SAKER: 
 

SAK 1; Konstituering 
Første sak på dagsorden var konstituering, og styret konstituerte seg slik:  

• Leiar: Knut-Jørgen Oseberg (vara Camilla R. Liavåg) 

• Kasserar: Terje Hurlen (vara/web.ansvarlig Merethe Hellevik)  

• Skrivar: Monika Kvernberg (Astri M. Mork) 

• Irene R. Vaagan (vara Gerd Eva Slettvåg) 

• Andor Bjørke (vara Nils Edmund Stråmyr) 
 

Sak 2: Søknad om Landsprøve, frist for innsending 15.2  
For den kommande landsserien 2023, så nærmer søknadsfristen seg. MMG vil å år arrangere 
landsprøve, siste helgen i August, og leder K. Oseberg vil assistere med å skrive søknaden og bistå 
med å sende den inn via MRSG. 
 

Sak 3: Spørjeundersøkelse om Nursery og Norgesserien  svarfrist 15.2? 
Styret logget seg på og svarte på NSG sine google forms spørreskjema fra fylkeslaget MRGL. 
 

Sak 4: Team Møre og Romsdal, orientering av Knut-Jørgen 
Leder Knut-Jørgen orienterte om status så langt i planleggingen av TEAM M&R og styret diskuterte 
om vi skal omdefinere litt reglene for å kunne delta i denne satsningen. Styret vedtok å endre på 
følgende punkt: 

• NSG medlem/bosatt i Møre og Romsdal -> Uendret 



  

 

• Ha hund på klasse 3 nivå -> Endret til «klasse 2 nivå» 

• Ynskje om å ta imot instruksjon for å betre prestasjon til hund/førar -> Uendret 

• Ambisjon om å konkurrere i Norgesserien, NM, o.l. -> Uendret 

• Forplikte seg på å vere med på to samlingar pr. år. (vår/sommar) -> Uendret 

• Samlingane vert i området til Midtre Møre Gjetarhundlag -> Uendret 

• Økonomisk forpliktande for deltakaren. Foreløpig estimert pris pr 
deltakar, dersom 8 deltakarar; 5000,- pr.år. -> Uendret 
 
Redaktør vil legge ut endringen rundt dette på hjemmesiden mrgl.no. 
 

Sak 5: Gjeterhundmiljøet i Møre og Romsdal, vegen vidare..... 
Leder Knut-Jørgen orienterte både generelt om gjeterhundmiljøet og saken som ble tatt opp på 
Årsmøtet til MRGL fra MNGj, og styret diskuterte både de siste dagers utvikling og videre hva som 
kan gjerast for å få et bedre miljø rundtom i fylket. Leder i MRSG lovte å følge opp dette, og sammen 
med styret i MRSG ta opp dette som ei styresak. Leder i MRSG vil orientere om den videre utviklingen 
til styret i MRGL.  
 

Sak 6: Vidareføre sak 16 frå styremøte i MRGL 19.des.22 
Ref. Sak 16 fra 19.des 2022: «Oppfriskningskurs» for instruktører? Styret vedtok i dette møtet å 
sende ut et brev til de godkjende instruktørene med spørsmål om det er ønskelig med et 
oppfriskningskurs / evt fortsette som instruktør og stå med godkjenning i NSG sentralt. Leder vil 
forfatte utkast og sende ut til resten av styret for godkjenning før utsendelse. 
 
 

Sak 7: Eventuelt:  
 

1)  Vi trenger mailadressen til kasserer i lokallaga, og ber om at dette sendes over til 
post@mrgl.no 

 
 
Etter ei kort oppsummering vart styremøte heva. 
 
 
I skya – 10.02.2023 
 
________________________________________________________________________________ 
Knut-Jørgen Oseberg, 
Andor Bjørke,  
Terje Hurlen,  
Irene Røe Vaagan 
Monika Kvernberg 
Merethe Hellevik, vara 
Nils- Edmund Stråmyr, vara 
Gerd Eva Slettvåg, vara 
Astri Mari Mork, vara 
Camilla Ringstad Liavåg, vara 
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