
 

Referat fra Årsmøte i Norsk Retrieverklubb 

avdeling Rogaland 
 

Sted: Ganddal bydelshus 

Tid: 6 april 2016, klokken 19:00 

Oppmøte: 24 personer med stemmerett, 1 uten stemmerett. 

 

Saksliste 

1. Valg av referent 

Tonje Eskeland blir spurt, alle godkjenner. 

 

2. Valg av møteleder/dirigent 

Vegard A. Rosland ble spurt, alle godkjenner. 

 

3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen etter årsmøtet 

Grethe Stangeland og Aina Renate Tangen. 

 

4. Valg av tellekorps 

Grethe Stangeland og Inger Lise Løtoft. 

 

5. Godkjenning av innkalling 

Godkjent. 

 

6. Godkjenning av styrets årsberetning for 2015 

Godkjent. 

 

7. Godkjenning av regnskapet for 2015 

17.000 i overskudd 

Godt resultat for året. 

Godkjent. 

 

8. Godkjenning av kontingent 

Øker fra 100kr til 120kr, gjeldende fra 2017 

Godkjent. 



 

 

 

 

 

9. Godkjenning av budsjettet for 2016 

Største post er området vårt på Sviland. Satt opp gapahuk og ønsker oppgradering av 

lys. 

Satt en mer i budsjettet til jakt på grunn av mesterskapshelgen. 

Budsjettet ligger på samme nivå som i fjor, men litt redusert på kursvirksomhet da 

konkurransen i markedet her er stor. 

Godkjent. 

 

10. Valg av leder og styremedlem 

De som sitter i styret og ikke var på valg: 

Tove Nina Klemmetsrud 

Lone Vierdal 

Vegard. A. Rosland 

De som ble valgt inn i styret etter opptalte stemmer: 

Torun Larsen ble valgt som leder med 22 stemmer 

Tonje Eskeland valgt inn i styret med 20 stemmer 

Grethe Stangeland valgt inn i styret med 18 stemmer 

Marianne Salte valgt inn i styret med 14 stemmer 

Kjellaug Pollestad valgt inn i styret med 13 stemmer 

Jone Netland ikke valgt inn i styret med 10 stemmer 

 

Det avgjøres på styremøte hvem som gjør hva og hvem som sitter hvor lenge. 

 

11. Valg av valgkomite 

Alle som stod på valg til valgkomiteen ble valgt inn.  

Valgkomiteens medlemmer: 

Aina Renate Tangen, Åse Simonsen og Inger Lise Løtoft. 

Børge Espeland fortsetter som revisor. 

 

12. Valg av avdelingens representant til generalforsamling i Norsk Retrieverklubb 

Styret bestemmer hvem som blir representant. 

 

13. Valg av avdelingens representant NKK-Rogalands årsmøte 

Styre bestemmer hvem som blir representant. 

 

14. Styrets orientering om aktuelle saker 
Ingen aktuelle saker. 

 



 

 


