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Referat fra styremøte – Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

10. oktober 2019 18.30 – 21.30 Klubbhytta, Bjørnestad 

Møteleder Referent 

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

Til stede Fraværende 

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

Susanne R. Larsen - reise  
Tormod Dahl - jobbreise 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne + klubbens hjemmeside + NRK sentralt + avdelingens representant i styret 

 

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 27. mai 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. 210' (skrivefeil på sist referat hvor det sto 270) på hovedkonto, 
samt 117' KAKs konto. I tillegg er det ca. 20' på jaktkomitè og noe på utstilling. 

   
OK 

04/ 
2019 

Fra komiteer (hytte, KAK, jakt, utstilling) 
• Ingen saker fra komitèr meldt inn 
• Det er ønskelig at BK-prøver som avdelingen arrangerer bekjentgjøres for 

medlemmer og det er viktig at de av avdelingens medlemmer som ønsker å 
gå BK-prøver melder dette så tidlig som mulig til jaktmoitèn 

   
OK 

08/ 
2019 

Avdelingen er 40 år i 2022 
• Arrangement til selvkost? Hva bør avdelingen bidra med? 
• Invitere fra NRK sentralt? 
• Jubileumsutstilling – må i så fall søkes om snart 
• Aktiviteter ifm. markeringen? 
• Komitèn kommer med innspill til styret når det gjelder aktiviteter og pris 

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

 
 

14/ 
2019 

Er vi momspliktige? 
• Ut fra styrets vurdering på nåværende tidspunkt, så er avdelingen det ikke 
• Avdelingen sender inn eget skjema som er kommet fra NKK 
• Avdelingen rekker ikke en omsetning på kr. 140' 
• Avdelingen har ingen lønnet instruktører 

 
Fort-
løpende 
vurdering 

  

16/ 
2019 

Bankkort til avdelingen 
• Vurderes som unødvendig p.r. i dag 
• Ikke gjort noe med enda 

  
Kristin F. B. 

 

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  
• Følges opp med epost til aktuelle instruktører 

 
Snarest 

 
Leder 

 
Under ut-
arbeidelse 

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 
• Den som skal søke om støtte SKAL søke før kurs/ aktivitet gjennomføres 

med budsjett for deltakelsen og begrunnet søknad 
• Det sjekkes med andre avdelinger hvordan det praktiseres 

  
Geir-Olav 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

23/ 
2019 

Tollerfestival i august 
• Avdelingen var teknisk arrangør for Raseråd Toller for dette arrangementet 
• Veldig bra gjennomført 

   

24/ 
2019 

Prøver i 2019 
• Bevegelig prøver 
• Retrieverprøve i begynnelsen av mai 
• Tollingjaktprøve i slutten av mai 

   

25/ 
2019 

Dugnadsinnsats 
• Hvordan "godtgjøre"?? 
• Hvordan godtgjøres de som arbeider i styret – ikke noe 
• Hvordan godtgjøres de som dømmer når avdelingen har arrangement eller 

offisielle representanter for NKK – ikke noe 
• Hvordan godtgjøres de som hjelper til på prøver – ikke noe ut over 

bespisning og eventuelt medhjelpergaver 
• Styret anser dette som en utfordring og sette opp kriterier for hvordan 

dugnadsinnsats skal eller bør "belønnes" 
• Styret diskuterer dette videre 

   

26/ 
2019 

Kurs for avdelingen 
• Avdelingen leier inn eksterne instruktører for de som har vært medhjelpere 

eller lagt ned dugnadsinnsats i løpet av året? 
• Vurdere det samme for avdelingens instruktører? 

   

27/ 
2019 

Prøvelederkurs/ -konferanse i 2020 
• Aktuelt for 1 person i avdelingen 
• Også aktuelt for 2 personer for å utvide til prøveledere for Retrievere 

   

2019 Eventuelt 
• Utvidelse/ endring i KAK – Kristine H. G. ønsker å gå ut av KAK 
• Månedens tur i avdelingen – forslag fra Svein Scheie – utfordre et av 

avdelingens medlemmer til å stå for dette og sende "stafettpinnen" videre – 
arrangere 1 gang i månden 

• Kontaktmøte i januar 2020 – hvem fra styret ønsker å delta? 
• Medlemsinformasjon – kursønsker/ forslag + treninger + søndagsturer 

 
31.12.19 
Snarest 
 
 
snarest 

 
Svein N 
 
 
 
Leder 
 

 

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

 


