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Referat fra konstituerende styremøte – Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

18. oktober 2017 18.00 – 20.00 Klubbhytta, Bjørnestad 

Møteleder Referent 

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

Tilstede Fraværende 

Geir-Olav Andresen 
Odd Arne Grødem 
Tormod Dahl  
Stine Finckenhagen 
Tove-Merete Storfjord 

Helge Hovland 
Kristin F. Bentsen  
 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne + klubbens hjemmeside + NRK sentralt 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

01/ 
2017 

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

   

02/ 
2017 

Godkjenne referat fra forrige styremøte 

Referat fra konstituerende styremøte 22. m7ars 201 ble godkjent. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   

03/ 
2017 

Innkommen post/ korrespondanse 

• Lite inngående post, noen eposter som videresendes til aktuelle personer 
fortløpende 

   

04/ 
2017 

Økonomi 

Ingen store endringer i økonomien siden sist styremøte. Generelt litt lavere 
sum på styrekonto enn tidligere, kan relateres til klubbdrift, følges opp i 
budsjett for neste år 

   

05/ 
2016 

Fra komiteer (hytte, KAK, jakt, utstilling) 

• Ingen innspill fra komiteer til dette styremøtet 
• Høstens lydighetskurs i Arendal og Kristiansand er godt i gang, ferdig i løpet 

av oktober 
• Vellykket jaktkurs gjennomført i Arendal av Jostein og Wenche 

   

17/ 
2017 

Oppsummering etter utstilling i mai  

Utstillingen ble vel gjennomført med gode tilbakemeldinger fra de som var 
tilstede 

   

18/ 
2017 

Søknad om prøve i 2018 

• Søkt om bevegelig BK i perioden 1. februar til 30. november 2018 
• BK 9. juni 
• Dobbel AK/ EK 10 og 11. juni 2018 

   

19/ 
2017 

Utdanningsplan, trinn 2 bruks – høring 

Høringsforslag fra NKK for instruktørutdanning, trinn II – bruks. Lite aktuelt for 
avdelingen og det er på bakgrunn av dette ikke sendt inn svar på 
høringsforslaget 

   

20/ 
2017 

Terminliste utstilling 2018 

Forslag på utstillinger for 2018, ikke komplett da siste halvdel for 2018 ikke er 
klarlagt, datoer er hentet fra 2017. 

   

21/ 
2017 

Forespørsel om tollingjaktprøve 

Forespørsel fra SJK v/ Nina W. om avdelingen kan ta på seg å arrangere en 
tollingjaktprøve våren 2018. Avdelingen har søkt om prøve helgen 11-13. mai 
2018, følges opp mot avdelingen JK 

Snarest Geir-Olav  

22/ 
2017 

Invitasjon til ettersøkskurs, trinn 2 

Ikke aktuelt for noen i avdelingen 
   

23/ 
2017 

Ny kvalifiseringsprøvedommer i avdelingen 

Ikke avklart enda 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

24/ 
2017 

Uttaksstevener VM og Nordisk i Agility  

Invitasjon til uttaksstevener i agility. Ikke fulgt opp da det ikke er aktuelt for 
avdelingen 

   

25/ 
2017 

Høring – nytt jaktprøvereglement  

Saken ble lagt ut på avdelingens hjemmeside, det kom ingen henvendelser fra 
avdelingens medlemmer ang. denne saken. Nye regler skal være gjeldende fra 
1. januar 2018. 
Det er innsendt svar ang. tollingjaktprøvereglementet  

   

26/ 
2017 

Ekstraordinært årsmøte NKK Agder 

Etter at NKK Agder har "ligget stille" lenge, ble det avholdt ekstraordinært 
årsmøte for de i august 2017. Ingen fra NRK avd. Agder deltok 

   

27/ 
2017 

Høring fra NKK – viltspor/ blodspor  

Informasjon fra NKK vedrørende nytt regelverk for konkurranse blodspor. 
Høringsforslaget er videresendt til Geir Skoog og Kjell Erklev. 

   

28/ 
2017 

Søknad tollingjaktprøve vår 2018 
Se sak 21/ 2017 

   

29/ 
2017 

Terminliste fra NRK 

Se sak 20/ 2017 
   

30/ 
2017 

Fra NKK – registrerings- og/ eller aktivitetsforbud 

Avdelingen har mottatt skriv med nevnte innhold 
   

31/ 
2017 

Endringer i klubbadministrasjon 

Det blir gjort noen endringer i klubbadministrasjonen fra NKK's side 
   

32/ 
2017 

Status utstilling i mars 2018 

Avdelingen legger opp til en ettermiddags-/ kveldsutstilling i mars samtidig med 
NKK's utstilling i Sørlandshallen. Utstillingskomiten arbeider videre med dette 

 Sven 
Slettedal 

 

33/ 
2017 

Info fra NKK ang. kjøregodtgjørelse 

Informasjon fra NKK at dersom det betales kjøregodtgjørelse ut over kr. 3,50,- 
p.r. km. skal dette skattlegges 

   

34/ 
2017 

Eventuelt 
• Utført elektrikerarbeid på klubbhytta – kostnad, nødvendig 
• Årsmøte i 2018 – forberedelse, gjenvalg, representanter i ulike fora 
• Kontaktmøte i januar – hvem deltar fra avdelingen? 
• Purring på ubetalte fakturaer fra 2016 fra NKK – hverken Geir-Olav eller 

Kristin har sett purringer før, er gjort opp 
• Flommene i høst har påført avdelingen ekstrakostnader til grusing av banen 
• "det store dummieslaget" – 8 stk. fra avdelingen reiser til Vestby siste helgen 

i oktober 
• KAK – jaktkurs utover vinter/ vår? Aktuelle instruktører kontaktes 
• Høstens kurs – gått greit, mange deltakere, neste vår – starte tidligere? 

Noen uker med flere kvelder? 

 
OK 
31.12.2017 
 
OK 
 
 
 
 
Snarest 
 
Vår 2018 

 
Helge H 
Valgkomite 
 
 
 
 
 
 
KAK 
 
KAK 

 

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retriverklubb avd. Agder 

 


