Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb
søndag 18. april 2010 på
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen
1 Åpning.
Torstein Rudi ønsket velkommen. På grunn av aske etter vulkanutbrudd på Island ble det stort
frafall av representanter, men styret fant det nktigst å avholde GF som planlagt. Innkallingen
ble godkjent uten kommentarer.

2.Valg.
a. Jan Eyolf Brustad valgt som ordstyrer. Tormod Ruud og Borghild Ouren valgt til referenter,
Eirin Stenbro, Tore Johannessen og Anne Katbrine Haldorsen valgt som tellekorps og Rolf
Arne Kaspersen og Camilla Godal valgt som medunderskrivere av protokollen.
b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte

3 Årsberetning for 2009
• Hovedstyrets beretning. Ingen kommentarer

Avdeling

Møter for
avd.

Uavh.medlemmer Avdeling

Møter for
avd.

Uavh.medlemmer

Avd. Agder

3 repr.

-

Ringerike

2 repr.

i medl.

Bergen

Forfall

-

Rogaland

Forfall

-

Fosen

Forfall

-

Sogn og
Fjordane

i repr.

-

Kongsvinger i repr.

-

Telemark

i repr.

i medi.

Gjøvik /
2 repr.
Lillehammer

2 med!.

Vadsø

Forfall

-

Trondheim

Forfall

i medl.

Tromsø

Forfall

-

MidtHedmark

2 repr.

-

Vest Finmark Forfall

-

Nord
Trøndelag

Forfall

-

Vestfold

i repr.

i inedi.

Oslo

7 repr.

3 medi.

Østfold

3 repr.

i medi.

Sunnmøre

Forfall

-

• Avdelingene. Rudi avkiarer litt rundt tallene. Vi opererer med betalte medlemmer. NKK
opererer med innmeldte medlemmer. Derfor tallavvik. Det har vært en fin økning i
medlemsmassen totalt sett. Fra styret jobbes det med å få flest mulig inn i lokalavdelingene,
og det oppfordres til at lokalavdelingene også gjør det. Kontoret legger nyinnrneldte
medlemmer automatisk inn på lokalavdeling og de rar tilsendt giro med valg om lokalt
medlemsskap. Det kommenteres at det kan være vanskelig for medlemmer å forstå at man kan
være medlem også i lokalavdelinger.
• Raserådene. Ingen kommentarer til noen av raserådenes beretninger.
• Komiteene. Ingen kommentarer til noen av komiteenes beretninger.
• Generelle kommentarer. Ingen generelle kommentarer.
• Årsberetning for 2009 enstemmig vedtatt.

4 Revidert regnskap for 2009
• Da styrets kasserer ikke var tilstede, presenterte leder Rudi regnskapet. Klubben har god
økonomi med trygg egenkapital og et positivt resultat på 102 209,84 kr for 2009.
• Kontorleder Bente Fjeldsæter kommenterte korrigeringen av regnskapet i forhold til det
tidligere publiserte regnskapet. Endringene lagt ut på hjemmesidene ca en uke før GF.
Endringer er gjort i forhold til moms, arbeidsgiveravgift, forsikringer, trykking av
Retrievernytt og verdivurdering av varelageret. Disse endringene skyldes ikke feil i
regnskapet, men feil i føringen på de ulike postene. Det ble kommentert at oppklaringen var
bra, og at avdelingene er trygge på at regnskapet nå stemmer og at økonomistyringen er bra.
Klubben er nå inne i en prosess med revisor for å gå igjennom regnskapsføringen og fjerne
feilkilder for fremtiden.
• Da balansen på fri egenkapital nænner seg 1,6 millioner ble det kommentert om det ikke
burde fordeles mer til avdelingene. Svar fra styret var at det finnes en del poster i budsjettet
som åpner for dette, og som avdelingene må utnytte og søke om midler fra. Noe av
overskuddet skyldes også at en del planlagte aktiviteter ikke gjennomføres. Isolert sett
uheldig.
• Brustad leser opp revisors beretning. Ingen spørsmål eller kommentarer til denne.
• Revidert regnskap for 2009 enstemmig vedtatt.

5 Forslag om lovendring vedr. innkalling til avdelingenes årsmøter ( 17)
Nytt forslag skrevet på GF ble enstemmig vedtatt.
Første setning i § 17 er uendret (“Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år senest 4 uker før
GF, jfr. §
„,

L3

)

Den uthevede teksten nedenfor erstatter nåværende setning nr. 2 i § 17 (“Skriftlig innkallelse
skal være poststemplet minst 2 uker før årsmøtet”).
Ny bestemmelse:

Sted og dato for avdelingenes årsmøte skal bekjentg/øres i Retrievernytt senest 4 uker/ar
årsmøtet. Det skal samtidig opplyses om hvordan medlemmene kan få tilgang til
årsmoteinnkallingen med lovpålagte dokumenter og hvor de kan henvende seg for å/å disse
tilsendt.
Skrfllig innkalling med årsmotedokumentene skal være sendt via e-post eller i vanlig post til

medlemmer som har bedt om det senest 2 uker før årsmøtet, og samtidig være publisert på
avdelingens hjemmeside.
-

Resten av § 17 er uendret.
GF uttrykte samtidig ønske om at det til RN nr. 6/årlig utarbeides en felles oversikt for alle avdelinger
hvor det meldes inn:
a) tid og sted for avdelingens årsmøte
b) navn og telefon + e-postadresse for henvendelser fra medlemmer om hvordan de far tilgang til
årsmøteinnkallingen med aktuelle dokumenter, og hvor de som ønsker innkallingen med
årsmøtedokumenter tilsendt via e-post eller vanlig post kan melde fra om dette.
• Avdelingene oppfordres til be sine medlemmer om bekrefte en e-postadresse. Medlemmene må
samtidig gjøres ansvarlige for at adressen er operativ. Slik kan all info sendes ut via e-post.

6 Korrigert budsjett for 2010
• Rudi fremlegger budsjettet og kommenterer. Årsaken til ubalanse utfra budsjettert for 2009 er mindre
aktivitet enn planlagt. Klubben ble ikke nevneverdig berørt av den generelt vanskelige økonomiske
situasjonen i 2009. Det er imidlertid merket tap i annonseinntekter som følge av situasjonen.
Sponsorarbeidet går sin gang tross dette, det jobbes bra og generalsponsor til
jubileumsårets største arrangementer er i sluttforhandlingene. For Øvrig er en Media- og
profileringskomite opprettet, den har nå3av6rnedlemmer og er i gang med arbeidet mot å gjøre
klubben kjent og sikre oss flere medlemmer.
.

• Det budsjetteres med et lite underskudd i 2010 på grunn av de ekstraordinære arrangementer i
forbindelse med jubileumsåret.
• Økning i postene for aktivitet. Ny post for kynologisk arbeid. Prioritert er aktivitet, rekruttering,
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, hvor det er muligheter for avdelingene til å søke om
midler.
• Raserådenes driftbudsjett er likt fordelt uavhengig av størrelse på rase som før.
• Budsjett for 2010 enstemmig vedtatt.

7 Kontingent for 2011
• Anne Mette Sletthaug presenterte forslag til vedtak. Ingen endring i kontingent.
• Enstemming godkjent. Ingen spørsmål eller kommentarer.

8 Budsjett for 2011
• Rudi presenterte forslag til budsjett som baserer seg på samme medlemskontingent og et
medlemstall på 5800 medlemmer. Samme prioriteringer som i 2010 budsjettet.
• Enstemmig vedtatt. Ingen kommentarer.

9 Valg av styre, valgkomite og revisor.
Ingen fra valgkomiteen tilstede. Brustad presenterte. 12 forhåndstemmer pluss 32 stemmer fra
GF ble tellende. På grunn av at det sto feil navn på vara revisor ble forhåndsstemmene for
dette vervet forkastet.

Leder 1 år

Valgt på GF

Stemmer

Torstein Rudi

43

Styremedlem!
varamedlem

Anne Mjelde Myhr
Erik Bostad

33
37

Anne Lise Kaspersen
Hans Ole Stenbro (vara)

31
25

Valgkomite 1 år
Berit Lund

39

Berit Langdahi Andresen

32

Bjarne Holm

32

Karin Fagerås (vara)

30

Revisor 1 år

Håvard Heier

44

Vararevisor i år

Myrian Jofre

30

10 Æresmedlem (Sak ikke på dagsorden)
Sletthaug presenterte en sak for OF og ba om tillattelse til å sette den pâ dagsorden, noe som
ble godkjent. Æresmedlemmer inviteres til Jubileet og tiden er kommet for flere. Ifig. byene
må slike saker opp i GF. Pr. i dag 3 æresmedlemmer oppnevnt de siste 50 år. Nytt medlem
presenteres ved stort arbeid og god innsats for retrieveren: Eva Mjelde
GF skal vedta uten debatt og med 2/3 flertall. Etter skriftlig avstemming vedtatt med 32 ja og
en blank stemme
____ __

Borghild Ouren(ref)
Tormod Ruud (ref)
Jan Eyolf Brustad (dirigent)

RolfArne Kaspersen
Camilla Godal

