
 
 Avd. Agder 
 

Referat fra styremøte – Norsk Retriverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

18. november 2015 18.00 – 20.20 Klubbhytta, Bjørnestad, Kristiansand 

Møteleder Referent 

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

Tilstede Fraværende 

Geir-Olav Andresen 
Helge Hovland 
Kristin F. Bentsen 
Stine Finckenhagen  

Otto Vigsnes (permisjon)  
Åse Vigsnes (permisjon)  
Arve Ronny Gundrosen  
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne + klubbens hjemmeside + NRK sentralt 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

39/ 
2015 

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

   

40 
2015 

Godkjenne referat fra forrige styremøte 
Referat fra styremøte 11. juni ble godkjent. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   

41/ 
2015 

Innkommen post/ korrespondanse 
• Ingen saker 

   

42/ 
2015 

Økonomi 
Det er bra økonomi i klubben for tiden og totalt ca. 150000 kr. i banken 

   

43/ 
2015 

Fra komiteer  
Det kom inn rapport fra KAK på styrets henvendelse til alle komiteene i 
forkant av styremøtet  

   

44/ 
2015 

Kontaktmøte i januar 2016 
Norsk Retrieversklubb avholder sitt årlige kontaktmøte i januar 2016 på 
Gardermoen. Saker som en ønsker behandlet på kontaktmøtet, må være 
innmeldt til Retriverklubben sentralt innen 5. januar  

   

45/ 
2015 

Konkurranselederkurs 
Invitasjon fra Kragerø hundeklubb om å utdanne konkurranseledere innen 
lydighet. Henvendelsen har vært behandlet i lydighetskomiteen og det 
konkluderes med at avdelingen ikke sender noen til dette kurset 

   

46/ 
2015 

Dommerutdanning i avdelingen 
Avdelingen ønsker at personer i avdelingen utdanner seg til dommer innen de 
aktivitetene avdelingen dekker. Det forutsetter at utdanningen forankres i 
aktuell komite og når det søkes til avdelingen så foreligger det en tidsplan og 
budsjett for utdanningen. 

   

47/ 
2015 

Terminlister jaktprøver 2016 
Terminliste for jaktprøver 2016 er kommet til avdelingen. Terminlisten er 
forelagt jaktkomiteen i avdelingen og datoer for prøver stemmer 

   

48/ 
2015 

Status for medlemsmøte  
Stine F. har stått for opplegget til medlemsmøte. Gjennomgang av 
programmet og alt er "i rute" for medlemsmøtet 

   

49/ 
2015 

Overføring av arbeidsoppgaver fra jaktkomite til kurs- og aktivitetskomite 
Henvendelse fra jaktkomite tidligere i år angående overføring av 
arbeidsoppgaver fra jaktkomite til kurs- og aktivitetskomite (KAK). Saken er 
diskutert i styret og henvendelse til KAK er gjennomført. Samtaler mellom 
jaktkomite og KAK er gjennomført og det er gjensidig forståelse om å 
overføre oppgaver til KAK. Jaktkomiteen har heretter ansvaret for 
gjennomføring av prøver, mans KAK har overtatt ansvar for blant 
gjennomføring kurs og treninger. 

   



 
 Avd. Agder 
 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

50/ 
2015 

Informasjon angående Retriverprøve i 2016 
Gjelder forslag om gjennomføring av Mesterskapshelg for retrivere i 2016. 
Forslag om at Agder og Rogaland samarbeider om dette, det blir gjennomført 
møter mellom Agder og Rogaland og styret i avdelingen holdes informert om 
det videre arbeidet. 

   

51/ 
2015 

Utvidelse av KAK 
Med bakgrunn i sak 49/ 2015 bør KAK vurdere om komiteen skal utvides. 
Saken oversendes til KAK for uttalelse 

   

39/ 
2015 

Eventuelt 

 Klubblogo til jakker/ vester – utsettes til neste styremøte 

 Skilt ved bommen – Helge arbeider med saken 

 Brusautomat – den skal være på veg – Helge har kontroll 

 Tirsdagstreninger – det bør settes opp en liste over instruktører som kan 
være tilstede 

 Utelys på Bjørnestad – Helge sjekker med elektriker hva som skal til for å 
få lysbryter ute slik at det er mer tilgjengelig for medlemmer – maks. pris 
settes til kr. 2 000,- 

 
 

 
Kristin F. B. 
Helge H. 
Helge H. 
 
KAK 
 
Helge H. 

 

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retriverklubb avd. Agder 


