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Referat fra styremøte – Norsk Retrieverklubb avd. Agder 
Dato Møtetid fra – til Sted 
7. februar 2019 18.00 – 20.30 Tormods jobb, Kristiansand 

Møteleder Referent 
Geir-Olav Andresen, leder Geir-Olav Andresen, leder 

Tilstede Fraværende 
Geir-Olav Andresen 
Odd Arne Grødem – fra kl. 19.00 
Tormod Dahl  
Kristin F. Bentsen 
Helge Hovland – fratrådte 19.30 

Lisbeth Borgen  
Susanne R. Larsen 

Kopi av møtereferatet sendes til 
Møtedeltakerne + klubbens hjemmeside + NRK sentralt 

 
Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 
01/ 
2019 

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

   
OK 

02/ 
2019 

Godkjenne referat fra forrige styremøte 
Referat fra styremøte 17. oktober 2018 ble godkjent. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   
OK 

03/ 
2019 

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/ 
2019 

Fra komiteer (hytte, KAK, jakt, utstilling) 
• Ingen saker fra komiteer mottatt til dette styremøtet 
• Planlegging av vårens kurs 
• Ve og vel i avdelingen – alt virker ok 

   
OK 

05/ 
2019 

Årsmøte 13. mars 2019 
• Gjennomgang av årsmelding 
• Justering av budsjett 
• Regnskap og revisjonsrapport ser bra ut 
• Sendes ut til gjennomlesing før publisering på hjemmeside 

 
08.02.19 

 
GOA 

 
 

06/ 
2019 

Disposisjonsrett av konto 
• Kristine H. Gallagher har overtatt kassererfunksjonen i utstillingskomiteen fra 

Dag Wennesland 
• Styret godkjenner at Kristine H. Gallagher kontakter Sparebanken Sør og 

overfører disposisjonsretten til seg fra Dag Wennesland, konto 
2840.31.21721 

• Kristine H. Gallagher gis også fullmakt til å disponere konto 2801 36 84520 
•  Styret ber også Sparebanken Sør ordne det slik at avdelingens kasserer får 

tilgang til alle kontoutskrifter som avdelingen har i Sparebanken Sør 

  
Kristine H. G 
Kristin F. B 

 
 

07/ 
201 

Priser på avdelings kurs 
• Det er kommet forslag om å se på avdelingen kurspriser 
• Styret foreslå at kurspris for medlemmer økes fra kr 800,- til kr. 1 000,- og 

kurspris for ikke-medlemmer økes fra kr. 1 000,- til kr. 1 500,- 
• Begrunnelse for forslaget er at kursprisene ikke er regulert på flere år og vi 

bør sammenligne oss med andre klubber i avdelingens nedslagsområde 
• Begrunnelsen for økningen for ikke-medlemmer er å motivere til 

kursdeltakere å bli medlem i avdelingen 
• Vedtak: Forslaget oversendes KAK for gjennomgang og dersom ingen 

kommentar fra KAK gjennomføres dette fra høsten 2019. 

   
OK 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

2019 Eventuelt 
• Avdelingen er 40 år i 2022 og det bør settes i gang et arbeid for å planlegge 

dette 
• Anne-Lise Holte, Dag Wennesland, Helge Hovland og Sven Slettedal 

forespørres og de kan tenke seg å bidra i dette arbeidet 
• Forslag til markering 

• Jubileumshelg med utstilling, WT, jaktprøver 
• Jubileumshefte/ -bok 
• Flere markeringer gjennom året 
• Familiedag på vår sommer 
• Opprette et Facebookarrangement 

• Det bestilles trekopper til Årets hunder i tillegg til diplom 
• Avtale med Zoo1 i Arendal – informasjon om dette på avdelingens hjemme-

side 

   

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retrieverklubb avd. Agder 
 


