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Referat fra styremøte – Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

13. juni 2018 18.00 – 19.30 Klubbhytta, Bjørnestad 

Møteleder Referent 

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

Tilstede Fraværende 

Geir-Olav Andresen 
Odd Arne Grødem 
Tormod Dahl  
Kristin F. Bentsen 
Helge Hovland 
Lisbeth Borgen 

Susanne R. Larsen 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne + klubbens hjemmeside + NRK sentralt 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

01/ 
2018 

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

   
OK 

02/ 
2018 

Godkjenne referat fra forrige styremøte 

Referat fra styremøte 28. februar 2018 ble godkjent. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   
OK 

03/ 
2018 

Økonomi 

Avdelingen har en sunn og god økonomi på nåværende tidspunkt. Styret 
vurderer fortløpende behovet for å flytte midler av ulike komiteer og til styrets 
konto. 

   
OK 

04/ 
2018 

Fra komiteer (hytte, KAK, jakt, utstilling) 

• Ingen saker fra komiteer mottatt til dette styremøtet 
• Vårens kurs er avsluttet 
• Ve og vel i avdelingen – alt virker ok 

   
OK 

05/ 
2018 

Delta på Naturligvis på Evje 17-19. august 

• Saken er diskutert på styremøtet 
• Pris hadde kommet på ca. 1000,- - 1500,- for helgen 
• Styret er av oppfatning at bemanning hadde blitt en utfordring, utfordring 

med å bemanne egen jaktprøve 9-10. juni 
Vedtak: NRK. Avd. Agder deltar ikke på denne messen i 2018 

   
 

06/ 
2018 

Prøver i 2019 + utstillinger i 2019/ 2020 

• Avdelingen har søkt om TJP 11-12. mai 2019 
• Det søkes også om de vanlige retrieverprøvene som holdes i avdelingen 
• Utstilling i mars 2019, samme helg som NKK har sin utstilling i Agder 

  Tatt til 
etter-
retning 

07/ 
2018 

TJP i mai 

• Avdelingen arrangerte TJP 12-13. mai 2018 
• Gode tilbakemeldinger fra dommer og deltaker 
• Ser ut til at det ble et overskudd på ca. 1000,-. 

   
OK 

08/ 
2018 

Instruktør i avdelingen 

• Susanne R. Larsen har gjennomført instruktørutdanning, trinn 1 i regi av 
NKK Agder  

   
OK 

09/ 
2018 

Webkurs i regi av NRK høst 2018 

• Web-kurs for de som vedlikerholder og legger ut informasjon på avdelingens 
hjemmeside 

• Holdes på Gardermoen 22 og 23. september 
• Det benyttes vanlig reisefordelingsprinsipp for samlingen 

  
Leder  

 

00/ 
2018 

MVA-kompensasjon 

• Den årlige informasjon om mva-kompensasjon 
• Kasserer sender på vegne av avdelingen 

 
 
 

 
Kristin F. B. 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

11/ 
2018 

Eventuelt 
• Dugnad på klubbhytta/ -området – gjennomført i begynnelsen av mai, en ny 

kommer på høsten for å legge isopor i taket ved møterom/ kjøkken 
• Medlemsinformasjon – er sendt ut en og i tillegg sendes det ut en nå i juni 

med tema; "god sommer", avhengig av flere medhjelpere til prøver 
• Minner om blodsportprøve 15 – 17. juni 2018 – ikke bruke klubbområdet 
• Brusautomat er fjernet pga. lite omsetning  
• Hedvig Ihlen er blitt leder i NRK sentral – avdelingen gratulerer  
• Minner om viktigheten at der ryddes/ gås over prøveområder slik at alt blir 

fjernet etter prøver!! 
• Arbeide med å finner flere som kan tenke seg å bli instruktører, spesielt i 

Arendalsområdet 
• Avdelingen retter en takk til Lisbeth for å stille med kaka på avslutning av 

kurs i Arendal, samt de som har stilt med kaffe  

   

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retriverklubb avd. Agder 

 


