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Referat fra konstituerende styremøte – Norsk Retriverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

24. april 2017 18.00 – 20.00 Klubbhytta, Bjørnestad 

Møteleder Referent 

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

Tilstede Fraværende 

Geir-Olav Andresen 
Helge Hovland 
Kristin F. Bentsen  
Odd Arne Grødem 
Tormod Dahl  
Stine Finckenhagen 
Tove-Merete Storfjord 

  
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne + klubbens hjemmeside + NRK sentralt 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

01/ 
2017 

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

   

02/ 
2017 

Godkjenne referat fra forrige styremøte 
Referat fra konstituerende styremøte 22. m7ars 201 ble godkjent. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   

03/ 
2017 

Innkommen post/ korrespondanse 

 
   

04/ 
2017 

Økonomi 

Ingen store endringer i økonomien siden årsmøtet 
   

05/ 
2016 

Fra komiteer (hytte, KAK, jakt, utstilling) 

• Vårens lydighetskurs i Arendal og Kristiansand er godt i gang, ferdig før 17. 
mai 

• BK-prøver er planlagt og avdelingens juniprøve går som planlagt 
• Blodsporkurs helgen 12 – 14. mai er fulltegnet 
• Klubbmesterskap i jakt gjennomført med 13 deltakere 
• Jakttreninger er i gang på onsdager i Kristiansand og Arendal 

   

06/ 
2017 

Web-opplæring i avdelingen 

Bør gjennomføres så raskt som mulig, 4 personer i tillegg til Sven Scheie som 
kan gjennomføre dette 

 Geir-Olav 
Svein S. 

 

07/ 
2017 

Medlemsmøte før sommeren 2017 

Forslag om medlemsmøte før sommeren, aktuelle tema ble diskutert og det 
undersøkes om aktuelle temaer og tidspunkt, informasjon sendes til 
medlemmer så snart det er klart 

 Helge H  

08/ 
2017 

Momskompensasjon for 2016 

Kasserer følger dette opp innen tidsfristen 
Juni 2017 Kristin F. B  

09/ 
2017 

Brev til lokale oppdrettere ang. rekruttering av medlemmer 

Utforme brev til lokale oppdrettere om å rekruttere nye medlemmer til klubben, 
1. året er det halv kontingent, det er ca. 13 lokale oppdrettere som kan tilføre 
klubben/ avdelingen nye medlemmer 

Snarest Geir-Olav  

10/ 
2017 

Registering i forhold til momsplikt 

Informasjonsskriv fra NKK om å vurdere om en er registreringspliktig i forhold 
til moms, vi er av den oppfatning av den summen som utløser registrering når 
ikke avdeling opp i 

   

11/ 
2017 

Prøvelederkurs, jakt – mai 2017 

Invitasjon fra Sentral jaktkomite til prøvelederkurs, den personen som er 
forslått og som har vist interesse kan ikke denne gangen, utsettes til neste kurs 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

12/ 
2017 

Neste medlemsinformasjon 

Sendes ut i løpet av uke 18, dugnad på klubbområdet 12. mai, blodsporkurs – 
klubbens område stenges torsdagen 11. mai og til og med søndag 14. mai, 
neste medlemsmøte, utstilling 21. mai 

   

13/ 
2017 

Bruk av elektroniske kritikker på utstillinger 

Henvendelse fra NRK og NKK om bruk av elektroniske tilbakemelding på 
utstillinger, avdelingen støtter forslaget da det er i den retningen det går for alle 
utstillinger 
Vedtak: Avdelingen støtter forslaget fra NKK og det utarbeides svar som 

sendes til NRK  

1. juni 
2017  

Geir-Olav  

14/ 
2017 

GF i Norsk Retrieverklubb 

2 representanter fra avdelingen reiser til GF. Innspill fra medlem vedr. valg på 
GF, innspillet ble diskutert på styremøtet 

   

15/ 
2017 

Klubbtøy 

Det er kommet nytt klubbtøy som kan bestilles via hjemmesiden til 
hovedklubben. Avdelingen har fortsatt noe tøy tilgjengelig for avdelingens 
medlemmer. 

   

16/ 
2017 

Eventuelt 
•  Hvordan tillitsvalgte i NRK forholder seg til taushetsplikt og sosiale medier – 

som tillitsvalgt i NRK forventes det at en vurderer innlegg i sosiale medier før 
en legger ut noe 

•  Det er forslag om å sette inn 2 ' 16 amp. sikringer – sjekke pris m.m. 
 

 
 
 
 
Snarest 

 
 
 
 
Helge H 

 

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retriverklubb avd. Agder 
 

 


