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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 

a. Leder for 1 år 
b. 2 styremedlemmer for 2 år, 1 styremedlem for 1 år 
c. 3 nummererte varamedlemmer til styret 
d. 2 revisorer for 2 år 
e. Nytt medlem til valgkomiteen. 

7. Behandle eventuelle innkomne saker 
Ingen innkomne saker 

8. Behandle budsjett for 2021 
9. Arbeidsplan 2021 

 

 
Hjertelig velkommen 

                                                                  Styret 
 
 
 

 
 
 
 



Sak 3: 
Årsmelding 
 

Styret har i 2020 bestått av: 
Leder: Jørgen Bjørkli 
Nestleder: John Edvin Johansen 
Kasserer: Ester Nordby 
Sekretær: Sofie Engstad 
Styremedlem og aktivitetsleder: Håvard Martin Moen 

Varamedlem: 1 Håkon Stensrud, 2 Dag Idar Nilsen og 3 Britt Martinussen 

Revisorer: Georg Heggstad og Trond Tyldum 

I valgkomiteen har vi hatt (leder) Øyvind Trondsen, Ken Kvalsvik og Vidar Skogstad 

Medlemstallet: I 2020 hadde laget 65 betalende medlemmer + 3 barn registrert som 
medlemmer, en liten nedgang fra 2019 (70 + 7). 

Møter og representasjon: 

Siste årsmøte ble avholdt på Rådhuset på Storsteinnes den 18. januar 2020. Etter dette har vi 
hatt 9 styremøter og behandlet 41 saker. Av saker som er behandlet kan nevnes konstituering 
av styret, møteplan, terminliste, ny hjemmeside, dekning av dommerutgift for ikke-medlem, 
støtte til fremtidige dommersamlinger, støtte til NM-deltakelse, instruktørutdanning, NNS-
styret, søknad støtte fra beitelag, vandrepremiene, Møteprotokoll på data, revisjon av 
prøvereglement, Søknad om dispensasjon for prøveordning, NNS-arrangement i Troms, 
oppfriskningskurs instruktørene, avlysning vintertreff pga covid19, stillingsinstrukser, 
skrivetilgang på hjemmeside, avlysning oppfriskningskurs instruktørene, treningstreffet i 
Nordreisa gjennomføring av lokale gjeterhundprøver inkl fylkesmesterskapet i Nordreisa, 
evaluering av NNS, forslag til valg i gjeterhundrådet, klasse 2 på NNS-helgene, 
kostnadsdeling mellom fylkene etter instruktørutdanningen, gjennomgang av veiledningsskriv 
fra Nordland gjeterhundnemnd til arrangørene, spørreundersøkelse fra NSG, fellestreninger 
og årsmøteplanlegging. 

Troms gjeterhundlag har vært representert på fylkesårsmøtet til Troms sau og geit. 

Aktiviteter: 

Det ble arrangert gjeterhundtreff i Nordreisa. Det var god deltakelse fra store deler av fylket, 
men også fra Finnmark. Det var fine forhold for å trene hund og et sosialt og fint arrangement 
av Nordreisa sau og geit.  

Fellestreninger flere steder i fylket. På grunn av Covid19 er det sannsynligvis en lavere 
aktivitet enn det kunne vært. Det registreres at det er en del nye folk som er kommet inn i 
miljøet. Det er veldig gledelig, og vi må legge til rette for at vi beholder alle sammen. 

Det er arrangert gjeterhundkurs i Kvæfjord, Spansdalen, Andersdalen og Straumsbukta i året 
som gikk.  



Siste delen av instruktørkurset ble kjørt i samarbeid med Nordland vinteren 2020. Håvard 
Martin Moen er ny instruktør i fylket. 

Prøvesesongen i Troms ble også i år amputert med flere avlysninger av oppsatte prøver. Vi får 
etterstrebe å sette opp en terminliste som vi kan gjennomføre og satse på at ikke covid19 og 
andre omkringliggende forhold vanskeliggjør gjennomføring av arrangementene. 

Prøvene som ble gjennomført i Troms var distriktsprøve i Straumsbukta på sommeren, 
fylkesmesterskap og distriktsprøve i Nordreisa i august, og NNS pluss distriktsprøver klasse 1 
i Lavangen i september. På prøvene i Troms med innmeldte resultater var det totalt 64 
startende i klasse 1, hvor 43 fikk godkjent prøve og 74 startende i klasse 3. 14 
gjeterhundekvipasjer fikk sin første godkjente bruksprøve (over 60 poeng i klasse 1) i Troms.  

De to siste årene er det mange unghunder som er godkjente i fylket, og det vil være spennende 
å se hvor mange som fortsetter oppover til klasse 3. 

Årets fylkesmester i klasse 1 ble Anita Kvalsvik og Solo og fylkesmester i klasse 3 ble Hans 
Inge Mortensen og Zhakk. Årets unghundpremie gikk til John Edvin Johansen og Spike. 

Årets oppdretter er kåret. Oppdretteren av den beste hunden fra Troms i sammendraget i 
Troms-cupen er Asbjørn Johansen. NO30769/14 Zhakk er etter NO30769/14 Foxy (Asbjørn 
Johansen) og 05423/03 Titus (Asbjørn Johansen). 

Seieren i nordnorgesserien gikk til Troms og Hans-Inge Mortensen og Spot. Årets 
unghundpremie her fikk Roy Aakre fra Nordland og Fay. 

Vinner av Tromscupen kl 3 i år ble Hans-Inge Mortensen og Zhakk. 

Vinner av Tromscupen kl 1. Vinner her ble Anita Kvalsvik og Solo. 

Hans-Inge Mortensen og Spot representerte Troms i NM som gikk av stabelen i Horpestad i 
Rogaland i oktober. Hans-Inge endte på en flott 17 plass etter innledende runde, og sørget 
med det for at Troms ble beste fylke og økte NM-kvoten til 2 ekvipasjer. 

Troms gjeterhundlag gratulerer med gode prestasjoner i året som gikk!  

For 2020 har styret har kåret Anne Lise Sørensen til årets nykommer. Anne Lise er en aktiv 
sauebonde, som bruker hund i drifta si. Hun er ny i prøvemiljøet, og gikk gode prøver med 
kelpien Ringo i klasse 1 i 2020.  

Økonomi: 

Økonomien i laget er tilfredsstillende. Regnskapet behandles som et eget punkt på årsmøtet.  

Avslutning: 

Styret takker for samarbeidet i 2020. Takk til de som på ulike vis sponset laget, og de som har 
bidratt med dugnadsinnsats. 

Velkommen til årsmøtet 

Styret  



Sak 4: 

 

 

Sak 5 
Fastsette kontingent for 2021 
 
Medlemskontingentens størrelse er på kr 200,- per medlemskap per år. 
Styret legger frem saken uten innstilling. 

 
 
Sak 6 
Valg: Valgkomiteen ved Øyvind Trondsen, Sofie Engstad og Øyvind Trondsen legger frem 
sin innstilling på årsmøtet. 



Følgende skal velges: 

Leder for 1 år. (Jørgen Bjørkli er på valg) 
To styremedlemmer for 2 år (Håvard Moen og John Edvin Johansen er på valg) 
Ett styremedlem for 1 år (Sofie Engstad ønsker å gå ut av styret) 
Tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge for 1 år. (Håkon Stensrud, Dag Idar Nilsen og 
Britt Martinussen er på valg) 
To revisorer for 2 år (Georg Heggstad og Trond Tyldum er på valg) 
Ett nytt medlem til valgkomiteen (Øyvind Trondsen går ut, Ken Kvalsvi har ett år igjen og 
Vidar Skogstad har to år igjen) 

Sak 7 
Innkomne saker: 

 
Ingen innkomne saker. 
 

Sak 8: 

Budsjett 2021   
Kontonavn   Inntekter 
Kontingent   13000 
Tilskudd grasrotandel   8000 
Arrangement, gjeterhundprøver   32000 
Salg fløyter   4000 
Salg skjorter   2000 
Renteinntekter  100 
Sum inntekt   59100 
   
  Utgifter 
Gjeterhundprøve, utgifter   15000 
NSG   17000 
Kjøp fløyter   2000 
Kjøp skjorter   1000 
Premier   13000 
Møter og kurs   10000 
Utstyr/diverse, internett og hjemmeside 1000 
Porto/bankgebyrer   100 
Sum utgifter   59100 
   
Budsjettert overskudd   0 

 

 
 



 
 
Sak 9 
Troms gjeterhundlag – forslag fra styret til arbeidsplan 2021 
 

- Gjeterhundtreff 
- Vintertreff 
- Augusttreff i Nordreisa 
- Distriktsprøve på vinteren 
- Uttaksserie NM 
- Tromscupen kl 1  og 3 
- Årets nykommer 
- Årets oppdretter 
- Gjeterhundkurs 
- Fellestreninger med oppsatt plan i god tid på forhånd 
- NNS (Troms har andre helga) 
- Oppdateringskurs for instruktører 


