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Referat fra styremøte – Norsk Retriverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

1. juni 2016 18.00 – 20.10 Sørlandets dyreklinikk, Kristiansand 

Møteleder Referent 

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

Tilstede Fraværende 

Geir-Olav Andresen 
Helge Hovland 
Kristin F. Bentsen  
Tormod Dahl 

 Stine Finckenhagen 
Arve Ronny Gundrosen  
Tove-Merete Storfjord (eksamen) 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne + klubbens hjemmeside + NRK sentralt + styrets kontaktperson i NRK sentralt 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

25/ 
2016 

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

   

26/ 
2016 

Godkjenne referat fra forrige styremøte 
Referat fra styremøte 6. april 2016 ble godkjent. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   

27/ 
2016 

Innkommen post/ korrespondanse 
• Epost ang. sporprøver 

   

28/ 
2016 

Økonomi 
Det er bra økonomi i klubben for tiden og totalt ca. 210 000 kr. i banken for 
hele avdelingen 

   

29/ 
2016 

Fra komiteer  
• Ingen saker meldt inn til styret 

   

50/ 
2015 

Informasjon angående Mesterskapshelgen 2016 
• Det arbeides med Mesterskapshelgen av den nedsatte komiteen 
• Fortsatt behov for hjelpere, Jostein Siring er kontaktperson 

   

17/ 
2016 

Norsk Lagmesterskap for Retrievere  
• Det reiser 1 lag fra avdelingen 

   

18/ 
2016 

Økonomifunksjonen i avdelingen 
• Styret ønsker å ha en bedre oversikt over hvilke kontoer, 

kontantbeholdninger m.v. som disponeres i de ulike komiteene i avdelingen 
• Dette for å lette arbeidet ved årsavslutning og en bedre oversikt i 

avdelingen 
• Styret ønsker at alle komiteer har konto i samme bank 
• De ulike komiteene har ikke motforestillinger til dette dersom det er 

enkelt for komiteene å ha tilgang til kontoer og for de som har behov for 
det også bankkort 

• Det avtales med aktuell bank hvilke løsninger som er best for avdelingen, 
spesielt med tanke for det som er enklest ved bytte av personer i styret/ 
komiteer slik at en alltid har tilgang til kontoer 

Etter 
avtale med 
styret 

Kristin F. B  

30/ 
2016 

Utbedring av grusbanen 
• Etter utbedring av grusbanen viser det seg av ved til dels kraftig regn siger 

det grus av banen – dette må utbedres snarest 

Snarest  Helge H.  

20/ 
2016 

Støtte til Europamesterskap og Nordisk mesterskap i Danmark 
• Avslaget opprettholdes i forhold til Europamesterskapet 
• Det gis inntil kr. 1000,- i støtte til Nordisk mesterskap etter gitte vilkår 

   

31/ 
2016 

Treningsområdet  
• Avdelingen har etterlyst flere alternativer for avdelingens medlemmer for 

å trene på 
• Maren Spilling har meldt tilbake at det er muligheter på deres eiendom i 

Mandal – avtale gjøres med Maren før det trenes 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

32/ 
2016 

Sentral jaktkomite – jaktprøver i 2017 
• Epost – søknad om jaktprøver i 2017 
• Epost er videresendt avdelingens jaktkomite 

   

33/ 
2016 

Momskompensasjon for 2015 
• Avdelingene kan søke om å få refundert moms via NKK 

01.07.16 Kristin F. B  

34/ 
2016 

Innkjøp av beachflagg 
• Innspill fra Svein Scheie om å kjøpe inn en beachflagg til avdelingen 
• Et slikt flagg vil være med på å gjøre avdelingens klubbområde synlig når 

det foregår aktiviteter og prøver 
• Et slikt flagg vil gjøre avdelingen mer synlig ved ulike aktiviteter 

Snarest  Svein S.  

35/ 
2016 

Avdelingens jaktprøver i 2017 – søknad til NRK – SJK 
• Bevegelig BK 01.02.17 – 30.11.17 
• Dobbel AK og EK 10 – 11-06.17 

   

24/ 
2016 

Eventuelt 
• Ny strømavtale er tegnet med LOS fra 16.05.16 
• Medlemsmøte den 15. juni på Horisonten i Lillesand 
• Vidar Hoel om det å ta bilder 
• John Unsgård om boken han har skrevet om norske hunder 

• Oppsummering av dugnadshelgen som gikk veldig flott – styret takker de 
som stilte opp på dugnaden 

   

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retriverklubb avd. Agder 
 
 
 


