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Referat styremøte 2015

Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL

Møtet fann stad den 14.01.2016 på Systra Kafe i tidsrommet ca mellom klokken 18.00 og 20.00.
Samtlige møtte:

Andor Bjørke
Sunniva Nupen
Åge Thoresen
Alvin Harstad

SAKER:

SAK 01; Årsmelding 2015
Styret gikk gjennom et tidlig utkast til årsmelding 2015. Styret vedtok at den legges ut på nett
(sammen men innkallingen) tilgjengelig for medlemmene i tiden før årsmøtet.

SAK 02; Arbeidsplan 2016
Styret  gikk  i  gjennom  de  datoer  som  forelå  p.t.,  og  videre  vedtok  styret  at  leder  tar  kontakt  med
lokallagene og fremskaffer ytterligere datoer for kurs, prøver og andre tiltak i Gjetarhundregi - 2016.
Styret  vedtok  at  den  foreløpige  arbeidsplanen  2016  legges  ut  på  nett  for  medlemmene  i  tiden  før
årsmøtet og at Arbeidsplan 2016 fremlegges på årsmøtet.

SAK 03; Budsjett 2016
Styret  gikk  gjennom  et  budsjettforslag  2016  av  leder,  og  bestemte  at  dette  skulle  presenteres  på
Årsmøtet,  og at dette legges ut på nett i tiden før Årsmøtet.

SAK 04; Arbeid med innkalling til Årsmøte i MRGL
Styret vedtok å kalle inn til årsmøte mandag den 08.02.2016 på Systra Kafe på Sjøholt. Leder legger
innkallingen ut på nett, og ser til  at sakslisten følger vedtektene for MRGL. Leder sender mail til  de
enkelte lederene i de fire lokallagene, og gir beskjed om lokal oppfølging i sine respektive lokallag.
Videre skal det legges ut på nett om tilbakemelding fra lokallagene om antall utsendinger til årsmøtet
(oppdaterte medlemslister skal oversendes leder MRGL) og leder sørger for bestilling av lokale og
servering.

SAK 05; Regnskapet 2015
Styret diskuterte muligheten for å finne en egnet til å føre regnskapet, uten hell. Styret bestemte da
at leder fører dette likt med i fjor, og sender dette enten til Sunniva for levering (eller til revisorene
direkte) for revidering.

Eventuellt;
Leder informerte om status på hjemmesiden til MRGL, og det ble diskutert evt andre muligheter for
medier MRGL kan bruke til å spre informasjon ut med. Leder gav beskjed om at han ville sjekke om
det kan finnes andre i fylket som kan tenkje seg å ta jobben som administrator for hjemmesiden.
Dette bringe leder med seg til Årsmøtet, når saken om videre bruk av hjemmesiden som fremlegges
under innkomne saker på sakslisten på årsmøtet, behandles. Ellers ble det informert om fra VSG sin
styre representant at VSG mulingens så for seg å avholde Landsprøve i 2016. Dette føres inn i
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arbeidsplanen. Styret ble også informert av styre representanten fra MMG om at de ønsker å
arrangere Fylkesmesterskap på Gjermundnes 2016. Dette legges inn i Arbeidsplan 2016 for MRGL.

Styremøtet ble etter en kort oppsummering avslutta.

Sjøholdt, 14.01.2016
Andor Bjørke,  Sunniva Nupen, Åge Thoresen og Alvin Harstad.


