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Referat fra styremøte – Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

3. mai 2020 19.00 – 20.00 Zoom-møte 

Møteleder Referent 

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

Til stede Fraværende 

Geir-Olav Andresen 
Kristin F. Bentsen 
Odd Arne Grødem 
Lisbeth Borgen 
Susanne R. Larsen 
Tormod Dahl 

Helge Hovland 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

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

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

01/ 
2020 

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

   
OK 

02/ 
2020 

Godkjenne referat fra forrige styremøte 
 
Vedtak:  

   
 

03/ 
2020 

Økonomi 
Avdelingen har en sunn og god økonomi på nåværende tidspunkt. 

   
OK 

04/ 
2020 

Fra komiteer (hytte, KAK, jakt, utstilling) 
•  

   
 

13/ 
2020 

Rassikring på klubbområdet 
• Det har i løpet av våren rast ut noe stein fra fjellskrenten ved klubbhuset 
• Det kan utgjøre en fare for personer, dyr og parkerte kjøretøy 
• Innhentet tilbud på fjellsikring 
Vedtak: Tilbud fra Songdalen fjellsikring på kr. 21000,- benyttes. Kristin 
bestiller de. Overskuddsmasse flyttes bort ved grillen og benyttes til utvidelse 
av parkering. 

 
 
 
 
Snarest 

 
 
 
 
Kristin F. B. 

 

14/ 
2020 

Avlyste arrangement i regi av avdelingen 
• Utstilling i mars ble avlyst 
• TJP i mai er avlyst 
• Bevegelig prøve i mai ble avholdt som tilbud for medlemmer 
• Tollerfestival som medlemmer i avdelingen hadde påtatt seg for RR Toller 
Informasjon: Alle påmeldte til avdelingens utstilling i mars og til TJP får 
tilbakebetalt 75% av påmeldingsavgift. Dette utbetales via NKK, NKK beholder 
IT-avgift og aktivitetsavgift 

   
 
 
 
OK 

15/ 
2020 

Brev fra Bjarne Sørensen 
• Brev fra B.S. angående krav om tilbakebetaling av påmeldingsavgift i 

forbindelse med avlyst utstilling 
• Leder konfererte med en jurist og svar til B.S om tilbud om tilbakebetaling 

som nevnt i sak 14. 
• Det tilbudet er akseptert av B.S. 

   
 
 
 
 
OK 

16/ 
2020 

Mva-kompensasjon 
• Frist for mva-kompensasjon er i begynnelsen av juni 
• Avdelingen søker som tidligere år 
• Refusjonsbeløp er uavklart 

 
 
 
Kristin F. B 

 
 
 
31. mai 

 

17/ 
2020 

"Corona-støtte" 
• Det er søkt om corona-støtte i henhold til sentrale støtteordninger 
• Det er søkt om støtte for avlyste arrangement og avlyste kurs 
• Søknadsbeløpet ble kr. 35950,-. 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

18/ 
2020 

Avdelingens årsmøte 
• Ordinært årsmøte ble utsatt etter pålegg fra sentrale myndigheter i mars på 

grunn av corona-smitten, epost om dette sendt medlemmer i avdelingen 19. 
mars 

• Utsendt angående forhåndsstemmer – det kom inn 4 stemmer 
• Når avdelingens ordinære årsmøte ble utsatt er det 14. dagers innkalling 
• Forslag til ny dato for årsmøtet: onsdag 27. mai kl. 18.00, sted: ?? 

   

19/ 
2020 

Situasjon for NKK og hva gjør NRK sentralt og avdelingene 
• I et "normal" år har NKK en tilfredsstillende økonomi 
• Vedtak på RS til NKK i fjor om å sette av penger "på bok" tilsvarende 1 års 

netto omsetning – rakk ikke dette 
• Hundesykdommen i 2019 gav mindre inntekter til NKK som forverrer 

situasjonen nå i dag 
• Må ha frisk kapital i løpet av mai/ juni tilsvarende 10 millioner 
• Vi er avhengige av NKK – hvis NKK "går overende" er vi ikke lengre medlem 

av FCI med de konsekvenser det innebærer 
• Det er innsamlinger via FB og spleis - det er kommet inn en del kroner via 

dette 
• Alle avdelinger var innkalt til Zoom-møte torsdag kl. 18.00 – 21.00 
• Nesten alle avdelinger deltok 
• NRK sentral er innstilt på å bevilge inntil kr. 700 000,- - tilsvarer kr. 127,- 

p.r. medlem i NRK 
• Skal det gis som donasjon eller lån 
• Alle avdelinger er innstilt på å gi en sum mellom kr. 75,- til kr. 100,- p.r. 

medlem 
• Avdelingene ønsket at lån skal ordnes via NRK sentralt da dette forenkler 

hele prosessen og kan gi bedre betingelser ovenfor NKK 
• Skal også være møte i jakthunddivisjonen (NRK er medlem der inn mot 

NKK) 7. mai hvor situasjonen skal diskuteres 
Vedtak: styret i avdelingen vedtok å bevilge lån på kr. 25000,- som kanaliseres 
gjennom NRK sentral til angitte betingelser; løpetid 5 år, 1,5% rente, 1. år 
avdragsfritt. Da bidrar avdeling Agder med litt over kr. 100,- p.r. medlem 

   

2020 Eventuelt 
• Det kommer en god menge eposter fra NKK og NRK sentral med 

informasjon om Corona-viruset. Ettersender det som anses som viktig og 
nyttig informasjon 

• Kursaktivitet – ønske om å starte kurs igjen – overlates til KAK da de har 
oversikt 

• ALL aktivitet i avdelingen forutsettes gjennomført inntil videre i henhold til 
de gjeldende smittevernanbefalinger fra Folkehelseinstituttet 

   

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

 


