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Innkalling til ÅRSMØTE  
i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 
 
NB: NY DATO 
 
Ons 8 april 2015 – kl. 1900 
 
Sted: Gamle Brusdal Skole 
 
Til behandling foreligger: 

1. Åpning 
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive årsmøteprotokoll. 
3. Årsberetninger 2014 
4. Revidert regnskap for 2014 
5. Budsjett for 2015 
6. Kontingent for 2016 
7. Innkomne saker 
8. Valg:   

- valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer 
- valg av valgkomite og revisor 

       9.        Valg av utsending med vararepresentant til NRK’s        Generalforsamling . 
10. Valg av utsendinger til NKK-nordvestlandet sitt årsmøte        2016 

 
Medlemmer som er forhindret fra å møte på årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg 
som skal behandles i årsmøtet. Skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket 
”forhåndsstemme”. Denne legges så i ny konvolutt som merkes med avsenders navn, og sendes 
avdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før 
årsmøtet og åpnes på årsmøtet av tellekorpset. 
Det er kun medlemmer som har betalt kontingent for 2015 som har stemmerett. 
 
Ålesund  02.03.2015 
Styret for Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 
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Årsmøte 2015 
Norsk Retrieverklubb avd . Sunnmøre 
 

 Årsrapport 2014 
Styret besto fram til 11 august av :    Styret har fra 11 august bestått av : 
 
Leder           Beate Pilskog    Stig Brathaug 
Nestleder     Åshild Kristoffersen   Britt Melchior 
Kasserer     Jan Pål Fugledal   Jan Pål Fugledal 
Sekretær      Line Nøsavik    Elin Kipperberg 
Styremedlem  Rita Åshamar    Paul Brown 
Varamedlem  Arild Brathaug   Kjell Arne Sætre 
Varamedlem  Solfrid Leithe    Line Nøsavik 
 
Medlemmer pr 31.12.2014:  154 inklusive 2 æresmedlemmer og 3 familiemedlemmer, fortsetter 
trenden med en nedgang på 5 medlemmer.  
 
Det ble avhold ordinært årsmøte 1 april 2014, uten valg av nytt styre. 
 
Av ulike årsaker fungerte ikke det gamle styret eller valgkomite på slutten av sin funksjonstid, så 
det ble nesten i sin helhet skiftet ut med et nytt styre som stilte seg villig fra august 2014. 
 
Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 11 august 2014 der det ble valgt nytt styre og ny 
valgkomite. 
 
Styret har hatt 4 møter i etter 11/8-2014. Styret har hatt møte med utstillingskomiteen, og vil 
fortsette med de andre komiteene i 2015. Styret har behandlet 49 saker etter 11/8-2014. 
 
Økonomien i avdelingen er bra, selv om nedgang i medlemmer og aktivitet vises i regnskapet. 
 
Det har vært litt mindre aktiviteter i 2014 enn tidligere. Det har ikke blitt avholdt 
avdelingsmesterskap i spor.  
 
Utstilling, kurs, jakt og spor-arrangementer og treninger har vært gjennomført på en bra måte. Viser 
til årsmeldinger fra de respektive komiteer. 
Onsdagstreffene på Brusdal skole har etter 11/8-2014 vært gjennomført med tema og instruktør. Fra 
nyttår 1/1-2015 har det blitt tilgang på lys, slik at aktiviteten kan fortsette i den mørke årstiden også. 
I 2014 ble det ikke aktivitetsdag på Ørskogfjellet. 
 
I 2015 planlegges det med en kick-off samling i februar, og en feiring av vårt 45-års jubileum i 
august på Ørskogfjellet. Følg med på hjemmesiden vår. 
 
Styret vil arbeide med å få i gang lavterskelaktivteter for å prøve å øke interesse og aktivitetsnivå. 
Hjemmeside og facebook vil bli mye benyttet til å formidle aktiviteter. 
 
Styret retter en stor takk til alle frivillige som har stått på for klubben i driftsåret 2014 . 
Sier som leder i NKK: ”Vi ønsker en klubb med involverte medlemmer med engasjement, mer 
enn en veldrevet serviceinstitusjon som selger tjenester”  
Styret i NRK avd. Sunnmøre. 
 

5/2-2015
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Årsmelding utstillingskomiteen 2014 
 

Utstillingskomiteen 2014 
Bestod av: Rita K. Åshamar 
 
I 2014 hadde vi utstillinga vår på gamle Brusdal skole. Den blei avholdt i samband med NKK-
utstillinga i Ålesund. 
På utstillinga vår dømte Sven Slettedal og det var totalt påmeldt 84 hunder. 
Vi var utrulig heldige med veiret! Det hagla tidlig på morningen før vi starta, men når vi ønskte 
velkommen var det opplett og det holdt heile dagen.  
Vi hadde litt utstillingstrening i Brusdalen i forkant av utstillinga. 
 
Ser at det kan bli et problem å finne plass til å avholde utstilling framover, dette på grunn av fleire 
og fleire kunstgrasbane rundtom. Brusdalskolen er en populær plass for konfirmasjon så der er 
opptatt i 2015. 
 
Vidare er det bestemt at vi skal samarbeide med NRK avd. Sogn og Fjordane i 2016. Og variere på 
om utstillinga blir avholdt på Sunnmøre eller i Sogn og Fjordane.  
 
MVH 
Rita K. Åshamar 
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Årsmelding sporkomiteen NRK avd. Sunnmøre, 2014 
 

Sporkomiteen har i 2014 bestått av: Roger Aure(leder), Silje Hatlen, Inger Anne Strand, Paul A. 

Brown, Kjersti Hatlestad, Arild Brathaug 

Komiteen har hatt fire møter, samt flere møter uten referat i forbindelse med oppgaver knytta til 

kurs og sporprøve. 

Sporkurs 

Fra midten av april til midten av juni arrangerte vi nybegynnerkurs i blodspor. Til kurset hadde vi 

seks påmeldte deltagere. Kurset startet 22. april med noen timer teori. Inger Anne, Paul og Roger 

stod for dette. Videre hadde vi sju kvelder med praktiske øvelser ute der hele sporkomiteen stilte 

som instruktører. Sporkurset ble avsluttet med uoffisiell sporprøve 17. juni. Silje og Roger dømte 

og samtlige ekvipasjer gikk til 1. premie. 

Sporprøver 

Til sporprøven på Strandafjellet 23. august hadde vi 25 påmeldte ekvipasjer. Dessverre hadde vi 

bare plass til 20 og vi måtte derfor gjennomføre loddtrekking. Dommere var Torbjørn Loke Frostad, 

Ole Jonny Flydal, Jarl Brunstad, Roger Aure og Ove Haukeberg. Odd Hellevik og Hilde Rotihaug 

fungerte som dommerelever. Prøveleder var Inger Anne Strand. Vinner av prøven ble Kjersti 

Hatlestad og Molly. 

Vi har også gjennomført bevegelige sporprøver. Til sammen åtte fersksporprøver og 13 

blodsporprøver. 

 

Planer for 2015 

Av aktiviteter i 2015 skal vi gjennomføre nybegynnerkurs i blodspor med oppstart i mars, dersom 

snøen er samarbeidsvillig. 

Bevegelige prøver i blod- og ferskspor vil bli avholdt i store deler av sommerhalvåret. 

Den årlige sporprøven på Strandafjellet i august blir ikke gjennomført da avdelingen har tatt på seg 

oppgaven som teknisk arrangør av NM i blodspor 2015. NM avholdes 8. august på Fjellseter i 

Sykkylven. 

 
Ref. Roger Aure 
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ÅRSRAPPORT 2014 
 

KURSKOMITEEN 
 

 
 
 
Komiteen har i 2014 bestått av: 
Paul Brown 
Britt Melchior 
 
Det ble avholdt et valpekurs høsten 2014 med kun 3 deltakere, et vellykket kurs men for få 
ekvipasjer. 
 
Onsdagstrening hadde vi i vår og høst men hadde ikke lys på banen for vinter trening. Det er nå i  
orden med bærbar lyskaster, så trening hele året er nå mulig. 
 
Plan 2015  
Onsdags trening 
Valpekurs vår og høst 
 
 
Kurskomite Britt Melchior- Paul Brown 
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ÅRSRAPPORT 2014 
 

JAKTKOMITEEN 
 
Komiteen har i 2014 bestått av: 
Are B. Knudsen, leder 
Vidar A. Frisnes 
Grete Melsether 
Guro Nygård 
 
Aktiviteter i 2014: 
 
Avdelingsmesterskap: 
I år arrangerte vi et WT som avdelingsmesterskap istedenfor jaktcup. 
 
Jaktprøve: 
I juni arrangerte vi jaktprøve for alle klasser på Ørskogfjellet. 
Antall startende var 35 fordelt på to dager.  
Prøveleder var Bodil Winther 
Dommere: Frank Hermansen og Flemming Nöhr Christensen 
Dommerelev: Helen Gram Debuse 
 
Jaktkurs: 
Vi prøvde å arrangere et jaktkurs med Asbjørn Kristiansen. På grunn av få påmeldte så ble ikke 
dette arrangert. 
 
Treninger: 
Vi har hatt to heldagstreninger. 
Når det er lyse kvelder så arrangerer vi ukentlige treninger. 
Generelt har det vært veldig lite oppmøte på de treningene jaktkomiteen har arrangert. 
 
 
Planer for 2015: 
- Heldagstreninger. 
- WT som avdelingsmesterskap 
- Apporteringskurs for nybegynnere. 
- Jaktprøve i juni. 
- Ukentlige treninger. 
- Kurs med Meneo Hundesenter vår 2015 
 
 
For komiteen: 
Vidar A. Frisnes 
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Kontingent for 2016 
 
 
 
 
Styret foreslår å IKKE øke kontingenten fra dagens 100kr for 2016 
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Innkomne saker: 
 
 
 
Ingen innkomne saker 
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STYRET	  I	  NORSK	  RETRIEVERKLUBB	  AVD.	  SUNNMØRE	  FREM	  TIL	  ÅRSMØTE	  2015:	  
	  
Leder:	   	   	   	   Stig	  Brathaug	   	  	  	  	  	  	  	   	   	   På	  valg	  
Nestleder:	   	   	   Britt	  Melchior	   	   	  	   	   Ikke	  på	  valg	  

	   	   Kasserer:	   	   	   Jan	  Pål	  Fugledal	  	   	  	   	   På	  valg	  
	   	   Sekretær:	   	   	   Elin	  Kipperberg	  	   	   	   Ikke	  på	  valg	  
	   	   Styremedlem:	   	   	   Paul	  Brown	   	   	   	   Ikke	  på	  valg	  
	   	   Varamedlemmer:	   	   Kjell	  Arne	  Sæthre	   	   	   Ikke	  på	  valg	  
	   	   	   	   	   	   Line	  Nøsavik	   	   	   	   På	  valg	  

	  

	  

Valgkomiteen	  har	  ikke	  mottatt	  godkjente	  forslag	  til	  kandidater	  innen	  forslagsfristens	  utløp.	  Valgkomiteens	  
innstilling	  er	  enstemmig	  og	  vi	  innstiller	  vedlagte	  kandidater	  	  
	  

	   	  
Valgkomiteen	  har	  bestått	  av:	  

	   	   Elin	  Kipperberg	  (leder)	  
	   	   Britt	  Melchior	  
	   	   Stig	  Brathaug	  
	  
	   	   For	  valgkomiteen	  

Stig	  Brathaug	  
9/2-‐2015	   	   	  

	  
	  
	   	   NB!	  Styremedlemmer/varamedlemmer	  :	  

Den	  som	  får	  færrest	  stemmer	  blir	  varamedlem.	  Det	  skal	  velges	  1	  varamedlem	  på	  dette	  årsmøte.	  
Valgkomiteen:	  Den	  som	  får	  færrest	  stemmer	  blir	  vara.	  	  
Revisor:	  Den	  som	  får	  færrest	  stemmer	  blir	  vara	  
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VALGKOMITEEN’S	  INNSTILLING	  TIL	  KANDIDATER	  -‐	  	  

	  

	  

	  
Medlemmer	  som	  er	  forhindret	  fra	  å	  møte	  på	  årsmøtet	  kan	  avgi	  skriftlig	  forhåndsstemme	  ved	  de	  valg	  som	  
skal	  behandles	  i	  årsmøtet.	  Skriftlige	  forhåndsstemmer	  skal	  legges	  i	  nøytral	  konvolutt	  merket	  
”forhåndsstemme”.	  Denne	  legges	  så	  i	  ny	  konvolutt	  som	  merkes	  med	  avsenders	  navn,	  og	  sendes	  
avdelingens	  adresse.	  Konvolutter	  med	  forhåndsstemmer	  skal	  være	  poststemplet	  senest	  10	  dager	  før	  
årsmøtet	  og	  åpnes	  på	  årsmøtet	  av	  tellekorpset.	  
Det	  er	  kun	  medlemmer	  som	  har	  betalt	  kontingent	  for	  2015	  som	  har	  stemmerett.	  
	  
	   	  

	  
Funksjon	  

	  
Navn	  

	  
Ny/gjenvalg	  

	  
Valg-‐periode	  

	  
Leder	  

Stig	  Brathaug	   Gjenvalg	   	  
1	  år	  

	  
Kasserer	  

Anne-‐Lise	  Brathaug	   Ny	   2	  år	  

	  
Styremedlemmer/	  Varamedlemmer	  

Marit	  Kildehaug	   Ny	   2	  år	  

	  
	  

	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

Valgkomite/Varamedlem	  
	  

	  
Elin	  Kipperberg	  

Gjenvalg	   1	  år	  

	   Britt	  Melchior	   Gjenvalg	   1	  år	  

	   Stig	  Brathaug	   Gjenvalg	   1	  år	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	  
Revisor/Vararevisor	  

	  
Inger	  Anne	  Strand	  

	  
Gjenvalg	  

	  
1	  år	  
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PRESENTASJON AV KANDIDATER PÅ VALG 
 
STYRE-kandidater 
Stig Brathaug 
Noen ord om meg selv: Jeg er gift med Anne-Lise, har 2 Golden og nå 3 barnebarn med det fjerde 
snart på vei. Bruker kanskje like mye tid på barnebarn som på hund? Er kanskje representant for 
mange retrievereiere ved at jeg ser det slik at jeg har hund, men driver ikke med hund. De er 
familiemedlemmer og turkompiser som får meg ut i all slags vær. Jeg har også tidligere sittet som 
leder i avdelingen. Jeg er nok mer hundebyråkrat enn aktiv deltager, mye på grunn av helsen. 
Anne-Lise Brathaug 
Jeg er gift med Stig og deler de samme interessene. Vi har hatt Golden Retriever siden 1995, og har 
nå 2 stykker, 1 på 10 mnd og en på 10 år. Jeg har tidligere deltatt mer i bakgrunnen, men vært med 
like lenge som min mann. Jeg tar nå steget over til en litt mer aktiv rolle. Jeg både gleder meg og 
gruer meg til å ta tak i kasserervervet. 
Marit Kildehaug 
Jeg er 26 år og bor på Eidsnes (Sula kommune). Her bor jeg sammen med min samboer Pål, en 
flatcoated retriever og to britisk korthår-katter. Arbeider som kvalitetskoordinator hos Bourbon 
Offshore Norway. 
Har alltid hatt en stor interesse for dyr, da spesielt hund. Kom i kontakt med Elin i januar 2014, og 
var så heldig å få muligheten til å kjøpe valp hos henne. I august samme året hentet vi hjem en liten 
hjerteknuser som fikk navnet Arya. Er interessert i alt som har med hund å gjøre, og har begynt med 
jakt- og blodsportrening. Ser frem til mange fine og lærerike år sammen med Arya og hyggelige 
hundemennesker :-) 
 
VALGKOMITE-kandidater 
Elin Kipperberg 
Jeg er født og oppvokst i Ålesund og har hatt hund siden jeg var ti år gammel. Flat Coated Retriever 
er min rase og jeg har holdt meg til den rasen siden 1989. For tiden har jeg to av eksemplarer i 
heimen (i tillegg til hunder på fòr) og de blir trent og konkurrert innen jakt og blodspor, og vi deltar 
også på utstillinger. Jeg driver et lite oppdrett under navnet Black-Flat og det første kullet så dagens 
lys i januar 1992. I løpet av de siste 20 åra har jeg hatt ulike verv i ulike organisasjoner, deriblant 
Sunnmøre Hundeklubb og Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre. 
Britt Melchior 
Jeg er 47 år og har vært med i syv år i styret før, 4 år som kasserer, 2 år som leder og er år som 
styremedlem, ellers så har jeg to Labradorer hjemme, driver også  et lite oppdrett av Labrador under 
navnet murikollen, vi har et til to kull i året. Holder også på med spor, reelle ettersøk av skadeskutte 
dyr, jakt og utstilling, så vi gjør det meste :-) til daglig jobber jeg som frisør. 
Stig Brathaug 
Tidligere presentert. 
 
REVISOR 
Inger Anne Strand 
Inger Anne har hatt alle verv som går an å ha i avdelingen, har vært med siden tidenes morgen og 
har vært drivende faktor på sporsiden i alle år. Hun kan avdelingens historie og har vært med på det 
meste som har foregått 
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S t e m m e s e d d e l  Å r s m ø t e  2 0 1 5 ,  a v d .  S u n n m ø r e  
S T Y R E T S  S A M M E N S E T N I N G  
 

 

 
   Sett inntil 1 x 

Leder 1 år Stig Brathaug Gjenvalg  

Kasserer 2 år Anne-Lise Brathaug Ny  
 
Ordinært Styremedlem De 2 med færrest stemmer velges for 1 år, 

resten for 2 år 
 Sett inntil 3 x 

 Ny  

   

   

   

Varamedlem Den med færrest stemmer velges for 1 år, 
resten for 2 år 

 Sett inntil 1 x 

Marit Kildehaug Ny  

   

    

    

    

    
 

DENNE STEMMESEDDELEN BRUKES VED PERSONLIG 
FREMMØTE 

Eventuelle forhåndsstemmer må legges i lukket konvolutt, som merkes «forhåndsstemme 2015» og 
som legges i separat konvolutt som sendes til Stig Brathaug, Blindheimsvegen 62, 6012 Ålesund 
innen 29 mars 2015. Valgsedler som kan brukes til dette finnes på hjemmesiden sammen med 
innkallingen. 
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S t e m m e s e d d e l  Å r s m ø t e  2 0 1 5 ,  a v d .  S u n n m ø r e  
V a l g k o m i t e  o g  r e v i s o r  
 

 

 
   Sett inntil 1 x 

Revisor 1 år Inger Anne Strand Gjenvalg  
 
 Den med færrest stemmer velges for 1 år, 

resten for 2 år 
 Sett inntil 2 x 

Valgkomite Britt Melchior Gjenvalg  

Elin Kipperberg Gjenvalg  

Stig Brathaug Gjenvalg  
 
 

DENNE STEMMESEDDELEN BRUKES VED PERSONLIG 
FREMMØTE 

Eventuelle forhåndsstemmer må legges i lukket konvolutt, som merkes «forhåndsstemme 2015» og 
som legges i separat konvolutt som sendes til Stig Brathaug, Blindheimsvegen 62, 6012 Ålesund 
innen 29 mars 2015. Valgsedler som kan brukes til dette finnes på hjemmesiden sammen med 
innkallingen. 
  



Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 

 

Side 16 

 
 
S t e m m e s e d d e l  Å r s m ø t e  2 0 1 5 ,  a v d .  S u n n m ø r e  
P e r s o n e r  t i l  å  m ø t e  v e d  N o r s k  r e t r i e v e r k l u b b  
s i n  G e n e r a l f o r s a m l i n g  2 0 1 5  o g  Å r s m ø t e  N K K  
R e g i o n  N o r d v e s t l a n d e t  2 0 1 5  
 

 

 
Norsk Retrieverklubb Generalforsamling 2015  Sett inntil 1 x 

 Stig Brathaug Ny  

 Elin Kipperberg Ny  

 Britt Melchior Ny  

 Paul Brown   

 Anne-Lise Brathaug   

 Kjell Arne Sæthre   
 
Årsmøte NKK Region Nordvestlandet  Sett inntil 2 x 

 Britt Melchior Ny  

Elin Kipperberg Ny  

Stig Brathaug Ny  

 Paul Brown   

 Anne-Lise Brathaug   

 Marit Kildehaug   

 Kjell Arne Sæthre   
 
 

DENNE STEMMESEDDELEN BRUKES VED PERSONLIG 
FREMMØTE 

Eventuelle forhåndsstemmer må legges i lukket konvolutt, som merkes «forhåndsstemme 2015» og 
som legges i separat konvolutt som sendes til Stig Brathaug, Blindheimsvegen 62, 6012 Ålesund 
innen 29 mars 2015. Valgsedler som kan brukes til dette finnes på hjemmesiden sammen med 
innkallingen. 
 


