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Referat fra styremøte – Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

27. mai 2019 18.00 – 20.30 Klubbhytta, Bjørnestad 

Møteleder Referent 

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

Til stede 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/ 
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 7. februar 2019 ble godkjent. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   
OK 

03/ 
2019 

Økonomi 
Avdelingen har en sunn og god økonomi på nåværende tidspunkt. Avdelingen 
har rundt kr. 270' på hovedkonto, samt på KAKs konto.  

   
OK 

04/ 
2019 

Fra komiteer (hytte, KAK, jakt, utstilling) 
• Det er ønskelig med mer informasjon som kommer ut til deltakere på kurs 

FØR kursene begynner, detaljert informasjon om kursinnhold er etterlyst 
• Avdelingenes offisielle informasjonskanal er hjemmeside, men styret er klar 

over at FB brukes mer aktivt, det er 2 sider knyttet til avdelingen, 1 åpen og 
1 lukket. Åpen FB-side benyttes til generell informasjon om avdeling og 
aktiviteter for alle, mens den lukkede er kun for medlemmer i avdelingen 

   
OK 

07/ 
2019 

Økning i kurspris på avdelingens kurser 
• Kurspris for medlemmer øker fra kr. 800 til kr. 1000,- 
• Kurspris for ikke-medlemmer øker fra kr. 1000 – kr. 1500,- 
Vedtak: Avdelingens kurspriser ligger under andre klubber i de en kan 
sammenligne seg med og derfor er økningen foreslått, samt at avdelingen 
ønsker å bygge opp en god økonomi for å stå godt rustet i årene fremover. 
Økningen har vært diskutert med KAK som ikke har innvendinger mot 
økningen. 

   
 

08/ 
2019 

Avdelingen er 40 år i 2022 
• Det opprettes en arrangementskomite bestående av Dag Wennesland, Sven 

Slettedal, Anne-Lise Holde og Helge Hovland 
• De jobber med forslag til markering av jubileet til avdelingen 
•  

  
Helge H. 
Dag W 
Sven S. 
Anne-Lise H. 

 
 

09/ 
2019 

Statuetter for "årets hund" i avdelingen 
• I juni 2018 ble tollingjaktprøver offisielt godkjent av NKK 
• Avdelingens statuetter for "årets hund" har ikke "årets tollingjakthund" med 

som kategori. 
• Det utarbeides forslag til statuetter for dette som tas med i statuttene for 

avdelingen 

   
 

10/ 
2019 

Premiering av "årets hund" 
• Diplom og gave leveres ut på årsmøtet for de fremmøtte 
• Diplom ettersendes i posten for de som ikke møter på årsmøtet. 

   
OK 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

11/ 
2019 

Samarbeidspartnere i avdelingen 
• Buster i Arendal utgår på grunn av konkurs 
• Stort sett 10% rabatt mot fremvisning av aktivt medlemskap 
• Zoo1 i Arendal 
• Agder forsenter i Kristiansand 
• Hund og katt i Kristiansand 
• XL Pet åpner i Kristiansand i løpet av vår/ sommer 

  
 
 
 
 
 
Susanne 

 
 

12/ 
2019 

Reviderte statuetter for årets hund i avdelingen 
• Se sak 09/ 2019 

   
 

13/ 
2019 

Føring av regnskap i avdelingen 
• Kristin F har sagt seg villig til å fullføre dette slik det gjøres i dag, men hun 

ønsker avløsning etter hvert 
• Leder kontakter valgkomitè for å ivareta dette ønsket 

   

14/ 
2019 

Er vi momspliktige? 
• Ut fra styrets vurdering på nåværende tidspunkt, så er avdelingen det ikke 
• Kriterier for når en er momspliktig er vurdert ut fra tilsendt informasjon fra 

NKK og Norsk Retrieverklubb 

 
Fort-
løpende 
vurdering 

  

15/ 
2019 

Hundens dag 25. mai 2019 
• Utgår 
• Det fremkom ønske om at avdelingen bør bli mer aktiv i forhold til våre 

samarbeidspartnere – stille opp noen timer for eksempel en lørdag 

  
 
Susanne 

 

16/ 
2019 

Bankkort til avdelingen 
• Vurderes som unødvendig p.r. i dag 
• Dersom en legger ut noe for avdelingen, gis det beskjed til kasserer som 

overfører for utleggene så raskt som mulig 
• Utlegg for hotell – sjekk om det er mulig å få tilsendt regning, det gjør de på 

Hamresanden 

   

17/ 
2019 

Instruktøroversikt i avdelingen 
• NKK har etterlyst oversikt over hvilke instruktører som er aktive i avdelingen 
• Denne skal sendes til NKK 
• Oversikten bør inneholde instruktørens medlemsnummer og navn, og 

sendes til jakt@nkk.no  

 
Snarest 

 
Leder 

 

18/ 
2019 

Deltakelse i NLM – støtte fra avdelingen 
• Utgår – avlyst p.r. 2. mai 2019 
• På generell basis støtter avdelingen påmeldingsavgiften for 1 lag, reiser det 

for eksempel 2 lag fordels støtten på 2 lag 

   

19/ 
2019 

Landbrukets dag 16 – 18. august 2019 å Evje 
• Avdelingen deltar ikke på dette 
• P.r. 27. mai var det ingen medlemmer som hadde meldt sin interesse for å 

hjelpe til på stand 
• Informasjon om ønske om hjelp er sendt medlemmer i april 2019 

   

20/ 
2019 

Søknad om å låne området til avdelingen 15 – 16. juni 2019 
• Området er lånt bort ifm. sporaktivitet 

   

21/ 
2019 

Retningslinjer for støtte til kurs/ deltakelse i konkurranser mv. 
• Styret ønsker å bidra til deltakelse på kurs og andre arrangementer i form 

økonomisk støtte til deltakelse 
• Styret utarbeider forslag til retningslinjer for slik støtte 
• Det sjekkes med andre avdelinger hvordan det praktiseres 

  
Geir-Olav 

 

22/ 
2019 

Løpetisper på jakt- og andre kurs 
• Det er begrensninger ifm lydighet når det gjelder løpetisper 
• Løpetisper er ikke lov å ha med ifm kurs og da spesielt for unge hunder 
• Kursavgift betales IKKE tilbake (må med i kursinformasjon) 
• Dersom tisper nærmer seg løpetid eller er akkurat ferdig, skal kursdeltakeren 

opplyse om dette 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jakt@nkk.no
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2019 Eventuelt 
• Rabattavtaler – se sak 11/ 2019 
• Innmelding av jaktprøver for 2019 – TJP 9-10. mai, BK/ AK/ EK helgen før? 
• Utlån av Bjørnestad 14 – 16. juni til Bassethundklubben 
• Avdelingens bevegelige prøver – ønskelig at avdelingens medlemmer også 

for beskjed om når disse avholdes 
• Innleide instruktører 
• I form av temakvelder eller temahelger – nye innspill fra eksterne 

instruktører 
• Ønsker meldes til KAK for vurdering av ønsker og behov 
• Må være et minimum antall deltakere 
• Informasjon til eventuelle deltaker om kursavgift og redusert tilbakebetaling 

ved avlysning (dersom instruktør skal ha kursavgift), ved løpetid betales 
det ikke tilbake kursavgift, kursavgift skal dekke reise og opphold for 
instruktør 

• Dugnad 22. juni – annonsert på avdelingens FB-side 
• Månedens tur i avdelingen – forslag fra Svein Scheie 
• Lavterskeltilbud - hva kan vi gjøre for å få flere medlemmer til å brukes 

Bjørnestad? Hønsecup? Annet? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisbeth 
Susanne 

 

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

 


