Referat fra generalforsamling i Norsk Retrieverklubb 8.5.2016
Sak 1 Åpning
Styreleder Hans Ole Steinbro ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet.
Sak 2
a) Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av protokollen
Jan Eyolf Brustad ble valgt til dirigent og styrte deretter ordet under resten av møtet.
Solveig Ånsløkken og Gøril Rogne ble valgt til referenter.
Mads Fjeldset, Trond Bjørnar Nilsen, Anne Lise Kaspersen ble valgt til tellekorps
Anne Koteng og Patricia De Wilde ble valgt til underskrivere av protokollen
b) Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte.
Totalt stemmetall var 2323, herav 27 avdelingsrepresentanter og 12 personlig frammøtte. Seks
avdelinger stilte ikke med representanter til GF (Nord-Trøndelag, Rogaland, Sogn og Fjordane,
Sunnmøre, Telemark samt Tromsø og omegn).
Dirigenten fastslo at innkalling til Generalforsamlingen var annonsert i henhold til gjeldene vedtekter.

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden til GF 2016 godkjennes.
Vedtak: Godkjenning av innkalling og dagsorden til GF 2016 er enstemmig vedtatt.

Sak 3 Årsberetning for 2015
Styreleder orienterte om styrets årsberetning. Det ble bemerket et par feil under punktet
Representasjon i andre organer:
Jan Eyolf Brustad var i 2015 ikke medlem av NKK HS.
Eivind Mjærum var i 2015 ordfører for RS og Jan Eyolf Brustad viseordfører.
Dirigenten tok oss deretter gjennom årsberetningene fra råd og komiteer. Det ble bemerket
fra salen at årsberetningene fra raserådene var veldig forskjellige. Blant annet er det noen som
rapporterer helsestatistikk, andre ikke. Styret informerte om at det nå er utarbeidet maler for
årsberetninger for å få et mer enhetlig format.
Kommentar fra salen: Siden pinsearrangementet nå er blitt et arrangement der alle raser kan
delta på både utstilling og Working Test – hvorfor ble det ikke utdelt «dual-premie» for
labrador i 2015?
Svar fra kontorleder: Oppfordring sendes til raseråd labrador.
Forslag til vedtak: Årsberetningen for 2015 godkjennes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 4 Revidert regnskap 2015
Kasserer gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet for 2015.
Kommentarer i regnskapet framgår i innkallingen. Det er bekymringsfullt at medlemstallet
fortsatt synker, så kontingentinntekten er atskillig lavere enn budsjettert. Korrigert

medlemskontingent ble meldt fra NKK etter at regnskapet var godkjent av revisor, så dette
beløpet (kr 26.000,-) blir ført i regnskapet for 2016.
Forslag til vedtak: Regnskapet for 2015 som viser et årsresultat på kr 95.649,- godkjennes.
Kr. 90.000,- avsettes til ny hjemmeside. Egenkapitalen økes med kr 5.649,-. Styret gis
ansvarsfrihet.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Korrigert budsjett 2016
Investering i nye hjemmesider er den store nye utgiftsposten på 2016-budsjettet. Denne
posten medfører en økning på kr 200 000,- men allerede i 2017 vil driftsutgiftene være lavere
enn det vi har i dag.
Forslag til vedtak: Korrigert budsjett som viser et underskudd pr kr 53.167,- vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 6 Kontingent for 2017
Forslag til vedtak: Det foreslås ingen økning på kontingenten for 2017.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 7 Budsjett for 2017
Spørsmål fra salen: Hvorfor er det ikke budsjettert med momskompensasjon?
Svar fra kasserer: Dette skyldes at momskompensasjonen er politisk styrt, og vi vet ikke om
dette vil videreføres for 2017. Beløpet vil uansett bli lavere enn for tidligere år, siden
avdelingene nå søker selv, og ikke får overføringer fra NRK. Det ventes likevel at
momskompensasjonen vil dekke det budsjetterte underskuddet.

Medlemskontingent: NKKs system vil åpne for at oppdrettere igjen kan melde inn
valpekjøpere til halv pris av kontingenten, Dette vil ventelig komme på plass i løpet av
sommeren/høsten.
Forslag til vedtak: Budsjett for 2017 som viser et underskudd på kr 60.400,- vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 8 Sak fra Vidar Grundetjern om NRKs medlemskap i NKKs Jakthunddivisjon (JD).
Innsendte sak ble lest opp av møtets dirigent siden forslagsstiller ikke var til stede i møtet.
Erik Bostad orienterte om Jakthunddivisjonens organisering og arbeidsform.
Spørsmål fra salen :
Er det jakthundklubber som ikke er med i JD? Svaret er terriere, men de har vurdert å be om å
få være med.
Får vi positiv respons på sakene våre? I hovedsak ja.
Er medlemskapet noensinne evaluert? Burde det vært en evaluering og en grundigere
behandling før vedtak?

Er det andre klubber som har vurdert å trekke seg? Ja, Spaniel- og dachshundklubbene har
hatt samme diskusjon ved nye styrer, men har sett av erfaring med gjennomslag i saker, at de
ønsker å fortsette samarbeidet .
Finnes det andre grupperinger for andre raser som vurderer å lage lignende
sammenslutninger? Ja, Miniatyrhundene og sportshundene.
I hvilken grad har NRK utbytte av å være i et fast organisert forum framfor å søke støtte med
ulike klubber fra sak til sak? Bostad orienterte om et par konkrete saker der vi ikke ville fått
støtte uten hjelp fra JD. Det vil også være mer ressurs- og tidkrevende for NRK å søke støtte
fra sak til sak. Det ble nevnt at dette er arbeid en gjør som frivillig og bruker fritiden sin på.
Hvor mange stemmer representerer JD på RS? 37000 stemmer (litt under 50%).
Hva var grunnen til JDs mistillit til NKKs valgkomité og hvorfor støttet NRK dette?
Bostad orienterte om denne saken, og NKKs videre reaksjoner etter dette.
Forslag fra Lill Fisher: Saken utsettes. Generalforsamlingen ber Styret evaluere tilknytningen
til Jakthunddivisjonen og at evalueringen foreligger i god tid før Generalforsamlingen 2017.
Det ble foretatt en prøveavstemning ved håndsopprekning og forslaget fra Fisher falt med stor
margin. Forslagsstiller valgte å ikke be om en skriftlig avstemning.
Forslag til vedtak: NRK forlater jakthund divisjonen med umiddelbar virkning.
Det ble foretatt skriftlig avstemning.
Vedtak: Forslaget falt med 58 mot 2263 stemmer. Det var 2 blanke stemmer.
Sak 9: Sak fra Lise Gro Andersen om å redusere antall utgivelser av Retrievernytt fra 5 til 4 nummer
i året, fordi utgave 2 i hovedsak er innkalling til årets generalforsamling og kommer for tett etter
utgivelsen av nr.1.
Dirigenten presiserte at dette forslaget er todelt: Det ene gjelder vedtektenes krav til innkalling til GF
og det andre gjelder en reduksjon av antall utgivelser av Retrievernytt.
Styret står i dag fritt i henhold til lovene om de vil sende GF-innkallingen pr. post, pr. e-post eller i
adressert medlemsblad. Det er derfor ikke slik at Retrievernytt nr. 2 behøver å komme på det
tidspunktet det gjør i dag.
Det var tidligere på dagen blitt informert om at ny redaktør av Retrievernytt og ny webmaster etter
Lise Gro Andersen blir Anne Mette Sletthaug.
Reaksjoner fra salen:
Det ønskes fortsatt 5 utgaver i året: Medlemsfordeler. For de fleste medlemmer er Retrievernytt
det eneste de får igjen for kontingenten.
Det går an å fordele utgivelsesdatoene mer ut over året siden vi ikke MÅ ha GF-innkallingen i
bladet. Det ble foreslått å ha 2 utgivelser i vårhalvåret og 3 om høsten når det er mer aktivitet.
Avdelingene oppfordres til å bli flinkere til å sende inn stoff til retrievernytt.

Det ønskes å redusere utgivelsene til 4 utgivelser i året:
Økonomi: Det koster å lage og distribuere Retrievernytt.
Nye websider vil formidle nyheter bedre enn i dag.
Vanskelig å skaffe nok stoff til fem gode utgaver.
En prøveavstemning viste jevnhet slik at det ble foretatt skriftlig avstemning.
Etter at man hadde avklart at det ikke var nødvendig med Lovendring, og at det ikke var nødvendig at
GF-innkalling med sakspapirer må være med i Retrievernytt nr. 2, foreslo dirigenten at man
stemte over om man ønsker 4 eller 5 utgivelser av Retrievernytt pr. år.
Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Styret støtter forslaget, av samme begrunnelse som
forslagsstiller.
Det ble foretatt skriftlig avstemning.
Vedtak: Forslaget til Lise Gro Andersen falt med 957 mot 1358 stemmer. Retrievernytt vil
fortsette å utkomme 5 ganger i året.
Sak 10: Valg
A.
Leder:

Hans Ole Stenbro

Gjenvalg

1 år

40 stemmer

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Magnus Ånsløkken
Inger Elden
Anne Katrine Haldorsen
Elin Kipperberg

Ny
Gjenvalg
Ny
Ny

2 år
2 år
2 år
2 år

35 stemmer
33 stemmer
26 stemmer
22 stemmer

B.
Valgkomité:
Valgkomité:
Valgkomité:
Varamedlem:

Berit Lund
Morten Kjelland
Bjarne Holm
Berit Langdal Andresen

Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg

1 år
1 år
1 år
1 år

39 stemmer
35 stemmer
33 stemmer
24 stemmer

C.
Revisor:
Vararevisor:

Håvard Heier
Myriam Jofre

Gjenvalg
Gjenvalg

1 år
1 år

41 stemmer
36 stemmer

Representanter til RS:
Hans Ole Stenbro
Tormod Rud
Magnus Ånsløkken
Karin Fagerås
Mona Skyrudshaugen
Inger Elden

38 stemmer
37 stemmer
37 stemmer
35 stemmer
35 stemmer
33 stemmer

Æresmedlem:
Leder i Retrieverklubben, Hans Ole Stenbro presenterte styrets forslag om å tildele æresmedlemskap
til Solveig Jangås.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
I påfølgende facetime-samtale på storskjerm med Solveig som var i Tromsø denne dagen, ble hun
informert om vedtaket med stor applaus fra forsamlingen.
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