
 
 Avd. Agder 
 

Referat fra styremøte – Norsk Retriverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

15. september 2015 18.00 – 20.00 Klubbhytta, Bjørnestad, Kristiansand 

Møteleder Referent 

Geir-Olav Andresen, leder Geir-Olav Andresen, leder 

Tilstede Fraværende 

Geir-Olav Andresen 
Helge Hovland 
Kristin F. Bentsen 
Arve Ronny Gundrosen  
Stine Finckenhagen  

Otto Vigsnes (permisjon)  
Åse Vigsnes (permisjon) 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne + klubbens hjemmeside + NRK sentralt 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

30/ 
2015 

Godkjenne møteinnkalling og saksliste 
Ingen bemerkninger til møteinnkalling eller saksliste 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   

31/ 
2015 

Godkjenne referat fra forrige styremøte 
Referat fra styremøte 11. juni ble godkjent. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   

32/ 
2015 

Innkommen post/ korrespondanse 
• Ingen saker 

   

33/ 
2015 

Økonomi 
Det er bra økonomi i klubben for tiden. 

   

34/ 
2015 

Fra komiteer  
Ingen innspill fra komiteene  

   

22/ 
2015 

Status oppfølgingssaker 
Egen liste over saker ble gjennomgått. Det som gjenstår på sakslisten er 
reglement for bruk av klubbhytta 

 
31.12.15 

 
 

 

08/ 
2015 

Saker fra årsmøte 
3 saker er ferdig behandlet, gjenstår nå gjennomgang av felles retningslinjer 
for utdanning av instruktører og dommere 

   

10/ 
2015 

Hjemmeside til klubben lokalt  
Kristin F. Bentsen utfører en glimrende jobb med å holde hjemmesiden 
oppdatert hele tiden 

   

23/ 
2015 

Nye instruktører 
Ingen endring i denne saken siden sist, 2 stk. som kan tenke seg å bli  
instruktører i klubben 

   

24/ 
2015 

Publisering av resultater på FB/ sosiale medier 
Presisering fra Norsk Retrieverklubb sentralt om hva som kan legges ut og hva 

en ikke bør legge ut 

   

29/ 
2015 

Retningslinjer for utdanning av dommere/ instruktører i klubben 
Ses i sammenheng med sak 08/ 2015. Det arbeides videre med denne saken 

   

35/ 
2015 

Høringsuttalelse for nye regler i lydighetskonkurranser 
Lydighetskomiteen arbeider med denne saken 

01.10.15   

36/ 
2015 

Sak fra jaktkomiteen 
Sak vedrørende innlegg på Facebook, saken ble oversendt til Norsk 
Retrieverklubb sentralt som har diskutert saken på styremøte og presisert 
hva og hvordan en skriver på/ i sosiale medier. Saken følges opp på ulike 
møter i Norsk Retriverklubb 

   

37/ 
2015 

Mulig rekrutteringstiltak NRK avd. Agder 
Saken sendes til KAK for innspill 

   

 



 
 Avd. Agder 
 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

38/ 
2015 

Sammenslåing av lydighetskomite og KAK 
Sak 16/ 2014, se eget saksfremlegg som er sendt styret og begge komiteene. 
Saken har vært forelagt komiteene og diskutert med KAK. Det er p.r. i dag 
ikke grunnlag for å slå sammen komiteene. 
Vedtak: KAK og lydighetskomiteene fortsetter som selvstendige komiteer i 
Norsk Retriverklubb Agder 

   

39/ 
2015 

Eventuelt 

 Klubblogo til jakker/ vester – utsettes til neste styremøte 

 Dugnad våren 2016 – 21. mai 2016 ble foreslått 

 Medlemsfest – 23. januar ble foreslått – jobbes videre med 

 De ulike komiteenes kontaktpersoner i styret + på hjemmeside - utgår 

 Temakvelder/ medlemsmøter høst 2015/ vår 2016 – medlemskveld 

19.11.15 på Sørlandets dyreklinikk – eget opplegg lages og sendes 

medlemmer på epost 

 Stipendsøknader – Leder informerte kort om dette 

 Oppgradering av lagerrom på klubbhytta – på dugnad våren 2016 

 
 

 
Kristin F. B. 
Helge H. 
 
 
 
Stine F. 
 
 
 
 
Helge H. 

 

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retriverklubb avd. Agder 


