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Saksliste: 
 

1. Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Konstituering (valg av møteleder, møtesekretær og to til å 

underskrive protokollen) 
3. Behandle årsmelding 
4. Behandle regnskap i revidert stand (legges frem på årsmøtet) 
5. Fastsette kontingenten 
6. Valg 
7. Behandle eventuelle innkomne saker 

1: Innføring av bevis/dokumentasjon for godkjent bruksprøve. 
2: Dekning av utgifter dommersamling. 
3: Felles uttaksprøve i vinter med Nordland. 

8. Behandle budsjett for 2016 
9. Arbeidsplan 2016 

 

 
Kaffe og enkel servering 

Hjertelig velkommen 
                                                                  Styret 

 
 
 
 
 
 
 

 



Sak 3: 
Årsmelding 
 

Styret har i 2015 bestått av: 
Leder: Jørgen Bjørkli (97167599) 
Nestleder: Ketil-Magne Løvhaug (91360512) 
Kasserer: Ester Nordby (97158196) 
Sekretær: John Henrik Utsi (95280540) 
Styremedlem: Herleif Jensen (41336351) 

Varamedlem: Anders Boltås, Dag Idar Nilsen, Britt Martinussen 

Revisorer: Trond Tyldum og Georg Heggstad 

I valgkomiteen har vi hatt Maiken Cecilie Bjørkli, Hans Inge Mortensen og Håkon Arne 
Stensrud.  

Medlemstallet: I 2015 hadde laget 50 medlemmer, en liten nedgang fra 2014 (52). 

Møter og representasjon: 

Siste årsmøte ble avholdt på Vikingheimen i Målselv den 31. januar 2015. Etter dette har vi 
hatt 7 styremøter og behandlet 27 saker. Av saker som er behandlet kan nevnes planlegging 
av gjeterhundkurs og landbruksmessa i Balsfjord. 

Troms gjeterhundlag har vært representert på fylkesårsmøtet til Troms sau og geit og har hatt 
innlegg/debatt om gjeterhund. 

Aktiviteter: 

På landbruksmessa i Balsfjord hadde gjeterhundlaget stand i lag med Troms sau og geit, og 
lokallaget Balsfjord og Storfjord sau og geit. På lørdag demonstrerte Ester Nordby bruk av 
gjeterhund i lag med Peter Bruvold som demonstrerte bruk av gjeterhund og hest i sanking. 
Søndagen ble det demonstrert bruk av gjeterhund. 

Gjeterhundlaget stod som arrangør at et gjeterhundkurs i Målselv, med innleid instruktør 
Jonas Gustavsson. I den forbindelse fikk vi i stand en dag med innføring/demonstrasjon av 
bruk av gjeterhund på Senja videregående avd/ naturbruk/havbruk på Gibostad. Det er 
gledelig å se private initiativ med instruktører som er medlemmer av Troms gjeterhundlag. I 
Kvæfjord ble det arrangert 2 kurs, i Straumsbukta ble det arrangert 5 kurs og i Nordreisa ble 
det arrangert 1 kurs. Fylkeslaget har bidratt med å reklamere for kursene på hjemmesiden og 
på facebook. 

Det ble ikke arrangert Målselvtreffet i år. I stedet ble det kjørt en lightversjon i Balsfjord i 
august. Det ble et vellykket arrangement. Treffet inneholdt i tillegg til trening av gjeterhunder,  
en distriktsprøve i klasse 1. Øyvind Trondsen stilte med villsau til arrangementet og Hans 
Inge Mortensen stilte opp som dommer. Det er gledelig å se at såpass mange hunder fikk 
godkjent bruksprøve etter arrangementet. Laget sponset deltakelse på treffet og prøven. 



Det er gledelig å se at det er kommet i gang faste fellestreninger flere steder i fylket. Nå kjøres 
det åpne treninger ved Josefvatn, Kattfjorden, Andersdalen, Straumsbukta og Nordreisa. Vi 
oppfordrer flere medlemmer rundt i fylket å arrangere fellestreninger for å få i gang et 
treningsmiljø, som er både lærerikt og ikke minst sosialt. 

Prøvesesongen startet i Troms med tidligere nevnte distriktsprøve i Balsfjord. Så ble det 
arrangert prøve i klasse 1 og 3 i Nordreisa hos Åse og John Edvin. I slutten av august ble det 
arrangert distriktsprøver i klasse 1 og 3 over to dager ved Josefvatn i Balsfjord. Første helga i 
september ble det arrangert NNS (Nordnorgesserie) på Kveøya. Helga etter var det 
fylkesmesterskap og distriktsprøve klasse 1 og 3 i Rotsund i Nordreisa. Siste NNS-helga gikk 
i Lofoten. På prøvene i Troms var det totalt 39 startende i klasse 1 og 119 startende i klasse 3. 
Seks gjeterhunder fikk sin første godkjente bruksprøve (over 60 poeng i klasse 1) i Troms. 

Årets fylkesmester i klasse 1 ble Anders Boltås og Ruby og fylkesmester i klasse 3 ble 
Øyvind Trondsen og Jill. Årets unghundpremie gikk til Øyvind Trondsens Molly. 

Seieren i nordnorgesserien gikk til Nordland og Knut Nymo med hunden Baluba. Beste 
unghund ble Herleif Jenssens Mac. Nordnorgesserien erstattet tidligere Nordnorsk cup. 
Nordnorsk mesterskap gikk ut som arrangement. Vandrepremiene i disse arrangementene ble 
videreført til Nordnorgesserien. 

Vinner av Tromscupen i år ble Øyvind Trondsen og Maja. 

Øyvind Trondsen med Jill og Maja, Ester Nordby med Irva og Herleif Jenssen med Tia 
kvalifiserte seg til NM som gikk av stabelen i Ringebu i Oppland i oktober. Våre deltakere 
gjorde gode innledende løp, men kom dessverre ikke videre til finalen. 

Troms gjeterhundlag gratulerer med gode prestasjoner i året som gikk! 

Økonomi: 

Økonomien i laget er tilfredsstillende. Regnskapet behandles som et eget punkt på årsmøtet. 
Regnskapet viser et underskudd i drifta for 2015. Det skyldes at vi har fått et tilskudd fra 
fylkeskommunen på kr 40 000,- til aktiviteter. Disse pengene vil komme inn på vårparten 
2016 og utgiftene har løpt i 2015. 

Avslutning: 

Styret vil til slutt takke for samarbeidet i 2015. Takk til de som på ulike vis sponset laget. 

 

Velkommen til årsmøtet 

Styret 

 



Sak 4: 

 ÅRSREGNSKAP 2015      

 Kontonavn   
Regnskap 
2015   

Regnskap 
2014  

 Kontingent   10 000,00   10 400,00  
 Tilskudd/gjeterhundprøve   14 700,00   32 116,72  
 Arrangement, inntekter   22 454,48   0,00  
 Utstyr/diverse   3 080,00   1 100,00  
 Sum inntekt   50 234,48   43 616,72  
 Gjeterhundprøve, utgifter   29 750,91   17 247,93  
 NSG   8 000,00   9 850,00  
 Arrangement, utgifter   28 417,32   2 175,00  
 Utstyr/diverse og internett   4 662,25   1 761,00  
 Porto/bankgebyrer   78,00   48,00  
 Sum driftsutgifter   70 908,48   31 081,93  
 Renteinntekt bank   36,00   53,00  
 DRIFTSRESULTAT/ UNDERSKUDD   -20 638,00   12 587,79  
       

       

 BALANSE 2015      

 Eiendeler   31.12.2015   31.12.2014  
 Kasse   1 993,00   3 313,00  
 Bank   47 503,90   66 821,90  
 Sum eiendeler   49 496,90   70 134,90  
            
 Gjeld og egenkapital          
 Egenkapital   70 134,90   57 547,11  
 Årets underskudd/overskudd   -20 638,00   12 587,79  
 Sum gjeld og egenkapital   49 496,90   70 134,90  
       

 For Troms Gjeterhundlag      

       

        

 Dato                 Sted      

       

       

        

 Ester Nordby, kasserer      

       

       

           

 Trond Tyldum  
Georg 
Hegstad    

 Revisor  Revisor    
 



Sak 5 
Fastsette kontingent for 2016 
 
Styret foreslår at medlemskontigentens størrelse beholdes på kr 200,- per medlemskap per år. 
 

 
 
Sak 6 
Valg: Valgkomiteen legger frem sin innstilling. 
 

 
 
Sak 7 
Innkomne saker: 

 

1: Innføring av bevis/dokumentasjon for godkjent bruksprøve. 
Ester Nordby tar med til årsmøtet et eksemplar som de bruker i 
Trøndelagsfylkene. 
Styrets innstilling: Vi innfører dette beviset for hundene i Troms. 
 
 
2: Dekning av utgifter dommersamling. 
Styrets innstilling: Laget dekker dommerens utgifter til 
dommersamling hvert tredje år. 
 
 
3: Felles uttaksprøve i vinter med Nordland. 
Styrets innstilling: Vi fremmer saken til årsmøtet for debatt. 

 
 
Sak 8 
Budsjett utarbeides på årsmøtet. 
 

 
 
 
 
 



Sak 9 
Troms gjeterhundlag - Arbeidsplan 2016 

 Styremøter, gjennom året etter behov. 
 Januar: årsmøte, dommersamling. 
 Februar: Søke om midler til aktiviteter (fylkeskommunen). 

Sende søknad beitelagene om midler til investering og drift av 
laget.  

 Februar: Fagdag Troms sau og geit. 
 Mars: Innmelding gjeterhundprøver (frist 1. april). 
 Februar/mars uttaksprøve. 
 Mars/april vintertreff Straumsbukta? 
 Mars – juni: gjeterhundkurs. 
 Fellestreninger gjennom hele året ute i lokallagene. Bondens dag 

(uoffisiell prøve for bønder som ønsker å prøve hundene). 
 August: Målselvtreffet. Landbrukets dag på Jægervatn. 
 August/September: distriktsprøver, NNS og FM. 
 Oktober: NM 
 Oktober/november, prosjektrapportering dersom midler 

innvilges fra Fylkeskommunen 
 Desember: starte forberedelser til årsmøte 2016 (frist 31. januar 

2017) 

 
 
 


