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Referat fra styremøte – Norsk Retriverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

6. april 2016 18.00 – 20.25 Sørlandets dyreklinikk, Kristiansand 

Møteleder Referent 

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

Tilstede Fraværende 

Geir-Olav Andresen 
Helge Hovland 
Kristin F. Bentsen  
Arve Ronny Gundrosen  
Tormod Dahl 
Tove-Merete Storfjord (fra kl. 18.20) 
Kai Arnesen (fra kl. 19.00) 
Svein Nordbø (fra kl. 19.00) 
Linda Beate Dalane (fra kl. 19.00) 

 Stine Finckenhagen 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne + klubbens hjemmeside + NRK sentralt 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

12/ 
2016 

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

   

13/ 
2016 

Godkjenne referat fra forrige styremøte 
Referat fra styremøte 17. februar 2016 ble godkjent. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   

14/ 
2016 

Innkommen post/ korrespondanse 
• Ingen saker 

   

15/ 
2016 

Økonomi 
Det er bra økonomi i klubben for tiden og totalt ca. 220 000 kr. i banken for 
hele avdelingen 

   

16/ 
2016 

Fra komiteer  
• Ingen saker meldt inn til styret 

   

50/ 
2015 

Informasjon angående Mesterskapshelgen 2016 
• Ikke noe mer informasjon siden sist orientering om mesterskapshelgen 
• Fortsatt behov for hjelpere, Jostein Siring er kontaktperson 

   

17/ 
2016 

Norsk Lagmesterskap for Retrievere  
• Dette uoffisielle mesterskapet arrangeres på Torpomoen i begynnelsen av 

juli måned i år. 
• De som er interessert i informasjon om arrangementet kan kontakte Kristin 

F. Bentsen for mer informasjon 
• Informasjon ligger også på avdelingens hjemmeside 

15.04.2016 Kristin F. B.  

18/ 
2016 

Økonomifunksjonen i avdelingen 
• Styret en 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 
• Kristin undersøker med avdelingens bankforbindelse om hvilke løsninger 

som er mest aktuell for avdeling Agder 
• Styret og representanter fra noen komiteer diskuterte ulike forslag 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

19/ 
2016 

Lydighetskomiteen inn i KAK 
• Forslag fra lydighetskomiteen om å tre inn som en del av KAK 
• Saken er diskutert mellom KAK og lydighetskomiteen og de har diskutert en 

løsning som styret går inn for 
Vedtak: 
• Lydighetskomiteen oppløses og Linda B. Dalane trer inn i KAK som 

representant for lydighetsaktivitetene i avdelingen 

   

20/ 
2016 

Støtte til Europamesterskapet  
• Søknad om støtte i forbindelse med deltakelse i mesterskap 
Vedtak: 
• Etter diskusjon i styret angående søknaden, avslås søknaden om støtte. 
• Svar med begrunnelse sendes til søkeren 

   

21/ 
2016 

NKK-årsmøte i region Agder 
• Årsmøtet avholdes 25. april 2016 på Sørlandets dyreklinikk 
• P.r. dags dato er årsmøtepapirene ikke mottatt i avdelingen 

   

22/ 
2016 

Hvordan øke medlemsantallet i avdelingen? 
• P.r. 01.04.2016 har avdelingen 201 medlemmer 
• Kursaktivitet er en god plass å rekruttere nye medlemmer til avdelingen 
• Mer og bedre annonsering på hjemmeside og sosiale medier for avdelingens 

kursaktivitet 
• Avdelingens medlemmer er aktive i forhold til nye medlemmer 

   

23/ 
2016 

Lydighetskomiteen inn i KAK 
Samme sak som 19/ 2016 

   

24/ 
2016 

Eventuelt 
• Invitasjon til de som oppnår 1. EK-premiering til eliteprøve i november 

2016 
• Konkurranseleder – Moribus hundesenter avd. Kristiansand 
• Kursaktivitet til høsten 
• Det bestilles nye fleecejakker til avdelingen – info på hjemmeside når de 

kommer 
• Avtale om levering av strøm – avdelingen har ikke avtale for levering av 

strøm 
• Buster i Arendal – avtale for avdelingens medlemmer – 10% rabatt, 

medlemsliste levert – skriftlig avtale ordnes, premier til konkurranser 
• Hyttekomiteen – sammensetning, Helge ønsker avlastning 
• Medlemskveld 
• Medlemskveld 15. juni 2016 på Horisonten i Lillesand? 
• John Undsgård foredrag? 
• Dag Wennesland – tips om å ta bilder av hund i aktivitet 

• Medlemsavtaler i avdelingen p.r. 06.04.2016 
• Hund og katt, Sørlandsparkern 
• Agder forsenter, Kristiansand 
• Villmarksglimt, Vennesla 
• Buster, Arendal 

• John Undsgård 

 
 
 
 
 
 
 
Snarest 

 
 
 
 
 
Kristin/ 
Svein 
Helge H. 
 
Geir-Olav A, 
 
komiteen 

 
 
 
OK 

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retriverklubb avd. Agder 
 


