
  

 

Referat styremøte 4 - 2022 
 

Møre & Romsdal Gjetarhundlag - MRGL 
 

 

Styremøtet fann stad den 19.12.22 i tidsrommet mellom klokken 20:00 og 21.00 
 
Følgende møtte: 

✓ Knut-Jørgen Oseberg 
✓ Andor Bjørke 
✓ Terje Hurlen 
✓ Eirik Sæterbø 
✓ Asbjørg Ingeborgvik 
✓ Merethe Hellevik, vara 
✓ Nils Edmund Stråmyr, vara 
✓ Monika Kvernberg, vara 
 

Følgende møtte ikke 
✓ Gerd Eva Slettvåg, vara 
✓ Anne Katrin Melle, vara 
✓ Lars Olav Vanberg (MRSG) 

 
 

 
SAKER: 
 

SAK 13; Årsmøte 2022 
I forbindelse med det kommende årsmøtet må vi avklare tidspunkt og sted, og forslag på dato er 
05.02.2023 på Systra Kafe kl 13:00. Leder Knut Jørgen vil sende ut brev til valgnemda. Styret 
poengterte at det viktig at hvert av lokallaga sender inn oppdaterte medlemslister til post@mrgl.no  
både for at regnskapsfører skal få ut faktura og at medlemmer som evt er oppført i flere lokallag må 
få valget om hvilket lokallag dei skal representere mht. stemmerett i årsmøtet til MRGL (Merk at frist 
for innsending av saker til årsmøtet ble vedtatt utsatt i fjorårets årsmøte fra den 20.01.2023 til 31.01 
2023) 
 
Videre må styret lage til: 

• Innkalling (Andor + booke Systra) 

• Budsjett 2023 (Terje) 

• Aktivitetsplan (Styret) 

• Årsmelding (KJ) 

• Regnskap (Terje) 
  
 

Sak 14: Aktivitetsplan MRGL 2023  
Alle lokallaga må sende inn sin plan som grunnlag for aktivitsplan 2023 for fylket, og om dette selv 
om den kun er foreløpig slik at vi begynner å bestemme aktivitene for det kommende året. Styret i 
MRGL må ta dette innad i de enkelte lokallaga. 
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Sak 15: NSG rapportering som underlag til NSG sin årsmelding 
MRGL må sende inn oppsummering av 2022 aktivitetene i fylket, og dette haster. Styret ber alle 
lokallaga om å sende inn dette til post@mrgl.no   
 

Sak 16: «Oppfriskningskurs» for instruktører? 
Det er på tide å oppdatere listen over godkjente instruktører i fylket, og finne ut om det er behov for 
et oppfriskningskurs for de som evt vil fortsette (til orientering arbeider NSG med et nytt opplegg 
som naturlig vil legge føringer for de som har statusen som instruktører i dag). Styret vedtok 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.  
 

Sak 17: Sommer kurs/samling 2023 
Styret tok opp den flotte samlingen som var gjennomført i år, og om det er mulig å gjenta suksessen 
også i 2023 (evt med avsluttende DP). Eirik Sæterbø vil ta opp dette internt i styret på lokallaget og 
komme tilbake med at svar på om det er mulig å gjennomføre dette 2023 (evt på sommerhalvåret?) 
 

Sak 18: Satsning i fylket – «TEAM Møre og Romsdal» 
Det er viktig at fylket i tillegg til å ivareta alle nybegynnere som ønsker bruksprov (grasrota) også 
hjelper til med et opplegg for de som ønsker å heve klasse 3 nivået sitt. 
 
Bakgrunnen for dette er at Møre og Romsdal har mistet halvparten av NM-plassene, fra 6 til 3 plasser 
på like mange år, og derfor ønsker MRGL å få til en langsiktig satsing over 2-3 år for å heve og 
stabilisere nivået til de som reiser rundt og konkurrerer i klasse 3. De fleste i fylket som konkurrerer i 
kl.3 er i tillegg instruktører og dermed får en i både pose og sekk når disse får høyere nivå og kan 
lære fra seg. 
 
Styret syntes det var et godt forslag og vedtok å sy sammen et opplegg med en gruppe på rundt 8 
ekvipasjer som gjennom et sett av samlinger i løpet av 2-3 år gjennomfører opplegget med langsiktig 
mål om å heve nivået på hund/fører både lokalt og nasjonalt i konkurranser og praktisk arbeid. Styret 
gir leder Knut-J ansvar med å sjekke ut mulige instruktører og begynne arbeidet med å lage en plan 
for et slikt opplegg. Styret bad også leder om å informere om status på dette på neste MRGL 
styremøte. 
 
 
Etter ei kort oppsummering vart styremøte heva. 
 
 
I skya – 19.12.2022 
 
________________________________________________________________________________ 
Knut-Jørgen Oseberg, 
Andor Bjørke,  
Terje Hurlen,  
Eirik Sæterbø, 
Asbjørg Ingeborgvik 
Merethe Hellevik, vara 
Nils Edmund Stråmyr, vara  
Monika Kvernberg, vara 
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