Referat styremøte 6-2021
Møre & Romsdal Gjetarhundlag - MRGL
Styremøtet fann stad den 06.01.22 i tidsrommet mellom klokken 20.00 og 22.00
Følgende møtte:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Andor Bjørke
Terje Hurlen
Merethe Hellevik, vara
Anne Katrin Melle
Eirik Sæterbø
Gerd Eva Slettvåg, vara

Følgende møtte ikke
✓ Asbjørg Ingeborgvik
✓ Eivind Solstad
✓ Nils Edmund Stråmyr, vara

SAKER:
SAK 22; Kort om NM 2021
Kort oppsummert viser resultatet frå NM 2021 et underskudd på i underkant av 10 000,- Dette etter
at MRSG har gitt 20 000,- av dei inntil 30 000,- det var fattet årsmøtevedtak om på MRSG sitt
årsmøte 2020. NM komiteen har basert på nevnte årsmøtevedtaket sendt inn ytterligere søknad om
tildeling av resterende støttebeløp. Så snart svar foreligger frå MRSG på den siste søknaden vil styret
til MRGL gå gjennom og oppsummere det endelig resultatet av årets NM 2021.

SAK 23; Spørreundersøkelser Norgesserien NSG
Styret svarte ut dei enkelte punktene på undersøkelsen, og sendte den inn til NSG.

SAK 24; Utsendinger til NSG Gjeterhund sitt «fylkesmøte»
Etter kort diskusjon var det vedtatt å sende Andor og Gerd Eva til det årvise «fylkesmøtet»

SAK 25; Behandling av klage fra FM 2021
Styret mottok klage den 29.12.2021 rundt «diverse hendelser på FM/DP – 02-03.10.2021 i Surnadal».
Styret gikk gjennom alle punktene, og diskuterte dei enkelte situasjonene, og vedtok tilslutt å sende
dette videre til Gjeterhundrådet. Målet med dette er å få disse punktene opp til diskusjon under
neste dommersamling for å unngå lignande situasjoner i fremtiden.

SAK 26; Årsmøte 2021 – Underlag forts.
I siste styremøte vedtok styret dato og sted for det kommende årsmøtet (Søndag den 06.02.2022 kl:
13:00 på Systra Kafe på Sjøholt). I den forbindelse ble det sendt ut mail til alle lokallaga i fylket med
beskjed om å avholde sine årsmøter i god tid innen denne dato og sende informasjon til MRGL innen
onsdag den 02.02.2022; om:

• Hvor mange medlemmer det er i hvert lokallag (derav hvor mange stemmeberettigede
utsendingar som kjem til årsmøtet 2021)
• Planlagde aktiviteter i 2022, herunder kurs, prøver og andre aktiviteter
• Send og oppdatert informasjon om dei nyvalgte styresammensetningene i dei enkelte lokallaga
(namn/mobil/email på styremedlemmene for oppdatering av hjemmesiden «mrgl.no»)
Status på underlaget til det kommende årsmøtet:
• Innkalling (Andor) -> Utført så langt råd er p.t.
• Arbeidsplan og budsjett (Andor & Terje) -> Pågår (trenger informasjon frå lokalaga)
• Årsmelding (Anne K.) -> pågår (trenger informasjon frå lokalaga)
• Regneskap (Terje) -> Påbegynt
• Skriv til valgnemda (Merethe) -> Utført, og Andor sender til leder i valgnemda
• Mail til lokallagslederene om årsmøtet (Andor) -> Utført

SAK 27; Stemmeberettigede medlemmer fra fylket versus manglende årsmelding (ihht til
NSG retningslinjer/vedtekter)
Styret vil bemerke at dei enkelte lokallaga må avholde sine årsmøter og sende inn årsmeldingene for
å kunne stemme på saker under MRGL sitt årsmøte. Dette er i tråd med vedtektene til NSG.

Etter ei kort oppsummering vart styremøte heva.

I skya – 06.01.2022
________________________________________________________________________________
Andor Bjørke,
Terje Hurlen,
Merethe Hellevik,
Anne Kathrin Melle,
Eirik Sæterbø,
Gerd Eva Slettvåg,

