
 

 

Referat styremøte 3-2021 
 
Møre & Romsdal Gjetarhundlag - MRGL 
 
 
Styremøtet fann stad den 10.06.2021 i tidsrommet mellom klokken 20.30 og 20.50 
 
Følgende møtte: 

 Sara Larsson, leiar 
 Andor Bjørke 
 Terje Hurlen 
 Merethe Hellevik, vara 
 Gerd Eva Slettvåg, vara 
 Anne Katrin Melle 

Følgende møtte ikke 
 Ronald Slemmen (MRSG) 
 Eivind Solstad 
 Asbjørg Ingeborgvik 
 Nils Edmund Stråmyr, vara 

 
 
SAKER: 
 
SAK 12; Ny konto/overføring av midler 
MRGL er nå registrert i enhetsregisteret og har fått eget organisasjonsnummer (926 931 946). Med 
bakgrunn i dette har MRGL opprettet egen konto i Sparebanken Møre (MRGL konto nr: 3905 12 
27100) og styret ønsker å overføre midler fra den konto som i dag lånes med MRSG over til MRGL sin 
konto. Etter en kort diskusjon vedtok styret at midlane skal overførest og at Andor forespør Maren-
Ann Løvoll om hun kan bistå med dette siden hun fremdeles har tilgang til denne kontoen laget har 
disponert de siste årene i regi som kasserer. Andor gir vidare beskjed til MRSG sin kasserer om at 
denne kontoen nå er frislept fra MRGL sitt bruk. 
 
 
SAK 13; Søknad fra VSG 
Med bakgrunn i årets NM arrangement i Follestaddalen er det lagt inn en søknad fra arrangørlagene 
(VSG og ISG) til MRGL om støtte til NM arrangementet med kroner 30.000,- Dette ble vedtatt og 
styret ber om at kasserer Terje overfører midlene til den nyopprettede kontoen til NM 
arrangementet (NM konto nr: 3905 11 96191). 
 
 
SAK 14; Høring om NM kvotene 
Med bakgrunn i utsendte «Høring om kvotene til NM i Bruk av Gjeterhund» gikk styret gjennom de 
utsendte forslagene. Etter kort diskusjon vedtok styret forslag 3 som best, og det ble bestemt at Sara 
skal sende inn svaret til Gjeterhundansvarlig Karianne Kjelstrup. 
 
 
 
 



 

 

Etter ei kort oppsummering vart styremøte heva. 
 
I skya – 10.06.2021 
 
________________________________________________________________________________ 
Sara Larsson,    Terje Hurlen,    Andor Bjørke,        


