
Referat Styremøte i Troms Gjeterhundlag                       

Møtet ble avholdt på Teams den 30.03.2021 kl. 1900. 

Til stede: Jørgen, Ester, John Edvin, Øyvind og Renate 

Saksliste: 

1. Konstituering av Styret 

2. Møteplan 

3. Terminliste gjeterhund, må ha FM og NM-kvalik klar nå. Fint om vi får Distrikts prøver også 

ganske raskt. 

4. Prøveturnus 

5. Møte m. Nordland, ang kvalik Nurcery. (Bakgrunn, det ble i år satt opp to prøver sørpå for 

kvalifisering til finale ei senere helg. Dette klagde Nordland og Troms på, og vi fikk en egen 

uttaksprøve nordpå i forhold til samlet deltakelse i alle 3 kvalik prøvene. Men det må være 

en egen prøve, Så da er saken, egen prøve, eller skal unghundene måtte gå 4 prøver samme 

helg hvis det blir i forbindelse med NNS?) 

6. Eventuelt. 

 

1. Konstituering av styret: 

Leder: Jørgen Bjørkli 

Nest-Leder: John Edvin Johansen 

Kasserer: Ester Nordby 

Sekretær: Renate Hansen 

Aktivitetsleder: Øyvind Trondsen 

 

Vara til styret er: Håkon Stensrud, Dag Idar Nilsen og Vidar Skogstad. 

 

2. Møteplan: 

Følgende datoer er satt til styremøte: 

11. April - 2. Mai - 13. Juni – 01. August – 12. September – 24. Oktober – 21. 

November – 9. Januar. 

Alle med start kl. 20.00.  

 

3. Terminliste: Jørgen sender info til Øyvind om lokallagsledere. Øyvind tar kontakt med 

lokallagene, for spørsmål om prøver. Vi jobber mot å fordele prøvene over et geografisk 

større område slik at vi også får fordelt oppgaver/arbeid m. prøver på flere. Kommer 

tilbake med dette på neste styremøte 

 

4. Prøveturnus: Kommer tilbake til dette v. neste styremøte. 

 

5. Kvalik Nurcery: Forslag til møte m. Nordland senere i dag: 

 alternativ 1: NNS 25-26. september i Vesterålen. Fredagsprøve (den 24.) 

 Alternativ 2: NNS  2-3 oktober (Bardu-prøven). Fredagsprøve (den 01.) 

 



6. Evt.: 

 Aktivitetsplan 2021 

- Gjeterhundtreff  

- Vintertreff  

- Augusttreff i Nordreisa  

- Distriktsprøve på vinteren  

- Uttaksserie NM  

- Tromscupen kl 1 og 3  

- Årets nykommer Årets nykommer (forslag til kl. 1 og 2.) 

- Årets oppdretter  

- Gjeterhundkurs  

- Fellestreninger med oppsatt plan i god tid på forhånd  

- NNS (Troms har andre helga, 2-3/10)  

- Oppdateringskurs for instruktører 

- Dagspakker for lokallag 

- Lokale små prøver i forbindelse med kurs/ dagspakker/ samlinger   

 

- Fordeling av oppgaver til prøver FM, NNS og distriksprøver.  

-Økonomi (hvordan bedre økonomien i laget?) Tilskudd, sponsing osv. 

-Rekrutering av medlemmer og øke aktivitet i gjeterhund-miljøet.  

 

Covid-19 restriksjoner setter foreløpig en del begrensninger for aktivitet. 

 

 

 

For Styret      Kvalvik. 30.03.2021 

 

Renate Hansen 

Sekretær 

 

 


