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Referat styremøte 01/2015

Møre & Romsdal Gjeterhundlag - MRGL

Møtet fann stad den 21.01.2015 på Systra Kafe i tidsrommet ca mellom klokken 18.00 og 20.00.
Samtlige møtte:

Andor Bjørke
Sunniva Nupen
Åge Thoresen
Bjørn Inge Naastad

SAKER:

SAK 01; Arbeid med innkalling til Årsmøte i MRGL
Styret  vedtok  å  kalle  inn  til  årsmøte  den  02.02.2015  på  Systra  Kafe  på  Sjøholt.  Leder  legger
innkallingen ut på nett, og ser til at sakslisten følger vedtektene for MRGL. Leder skal videre ringe til
de einskilde lederene i de fire lokallagene, og gi beskjed om at de må følge opp dette i sine respektive
lokallag.  Videre  skal  det  legges  ut  på  nett  at  de  fire  lokallagene  gir  beskjed  til  leder  om  antall
utsendinger til årsmøtet (oppdaterte medlemslister skal oversendes leder MRGL) og leder syter for
bestilling av lokale og servering.

SAK 02; Gjennomgang av Årsmelding 2014.
Styret gikk gjennom utkastet til årsmelding 2014, og den ble justert etter innspill fra styrets
medlemmer. Styret vedtok at den legges ut på nett (sammen men innkallingen) for videre opp-lesing
av medlemmene i tiden før årsmøtet.

SAK 03; Arbeidsplan 2015.
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 for
2015. Utkast til Arbeidsplan 2015 fremlegges på årsmøtet, for komplettering.

SAK 04; Hjemmesidene – www.mrgl.no – ONE.COM.
Leder informerte om status på hjemmesiden til MRGL, og til det faktum at ONE.COM nå legger ned
dagen hjennesidemotor. Dette betyr ny layout på hjemesidene til MRGL, og styret vedtok at leder tar
kontakt med Nils Edmund Stråmyr og forespør om muligheten for at han kan bidra i dette arbeidet i
tiden fremover. Svar på dette, og plan for videre bruk av hjemmesiden fremlegges under evt på
årsmøtet av leder.

SAK 05; Landsprøve 2015.
Styret diskuterte muligheten for at fylket søker om å få tildelt LP 2015, og vedtok å diskutere dette
videre på årsmøtet under «Arbeidplan 2015»

SAK 06; FM 2015
Styret vedtok at leder kontakter de enkelte lokallagene, og forespør om muligheten for å arrangere
FM 2015. Svar på dette føres inn i Arbeidsplan 2015 for MRGL!
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SAK 07; Årets kvalifiseringsopplegg for uttak til NM 2015.
Styret har vedtatt følgende opplegg for kvalifikasjon til NM 2015:

Totalt 5-7 prøver, hvor den dårligste (eller evt 2 dårligste) slettes fra utregningen.
o Forslag til prøver;

2 x Fiskå prøva – 1 x DP Velledalen – 1 x Batnfjorden – 1 x FM – 2 x LP.
Styret vedtok å sluttføre denne diskusjonen på årsmøtet, og både bestemme antall prøver og

hvor mange som er gjeldende av disse i kvalifiseringen. Ved eventuell tvil etter årsmøte,
avgjøres dette av styret i MRGL, og Arbeidsplan 2015 publiseres på hjemmesiden; MRGL.NO

Styret vedtok ellers følgende mht kvalifiseringen til NM 2015:
o Normal poengskala for utregning av poeng for sesongen 2015.
o Innbyrdes plassering innad i fylket med de dertil tildelte poeng ihht til poengskala.
o Ingen prøvehund som skal gå kvalifiseringsprøve til NM 2015 kan gå på arenaen

/banen før kvalifiseringsprøven avholdes, minimum 1-en uke i forveien.

Merk; Det dårligste resultatet strykes automatisk slik at poengene fra de gitte antall beste prøvene
summeres. De seks beste fra denne kvalifiseringen (pluss en reserve), danner etter dette Møre &
Romsdal sitt lag til NM 2015.

Sak 08; Unghundcup´n 2014.
Styret vedtok at de prøvene som skal danne grunnlag for Unghundcup´n 2015, bestemmes i samråd
under arbeid med Arbeidplan 2015 på årsmøtet. Geografisk fordeling utover fylket skal legges til
grunn for selekteringen.

Generelt (vedtatt i 2014, oppsummert):
Poengskala , (1 pl. 15p, 2 pl. 12p, 3pl. 10p, deretter, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
Cup´n går i klasse 2 og gjelder for hunder som ikke fyller 4 år i løpet av kalenderåret for
sesongen´s unghundcup.
Oppnåes det 60 poeng eller mer i en DP klasse 3 i løpet med hunden, regnes hunden ikke
lenger med i unghundcup´n, men beholder poengene oppnådd frem til dette tidspunkt.
Vinner utropes på årsmøtet til MRGL i ettertid, og MRGL står for graveringen av
vinnerskjoldet.

Spesielt for 2015:
Totalt 4 prøver, hvor den dårligste slettes automatisk i utregningen.
Prøver blir bestemt på MRGL Årsmøtet 2015

Styremøtet ble etter en kort oppsummering avslutta.

Sjøholdt, 21.01.2015
Andor Bjørke,  Sunniva Nupen, Åge Thoresen og Bjørn Inge Naastad.


