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Referat fra styremøte – Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

8. januar 2020 18.00 – 19.40 Anicura, Sørlandsparken 

Møteleder Referent 

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

Til stede Fraværende 

Geir-Olav Andresen 
Kristin F. Bentsen 
Helge Hovland 
Lisbeth Borgen 
Susanne R. Larsen 
Tormod Dahl 

Odd Arne Grødem 
 

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 
Referat fra styremøte 10. oktober 2020 ble godkjent. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   
OK 

03/ 
2020 

Økonomi 
Avdelingen har en sunn og god økonomi på nåværende tidspunkt. Avdelingen 
har rundt kr. 210' på hovedkonto, samt ca. 105' KAKs konto.  

   
OK 

04/ 
2020 

Fra komiteer (hytte, KAK, jakt, utstilling) 
• Ingen saker fra komiteer er meldt inn 

   
OK 

06/ 
2020 

Instruktøroversikt i avdelingen 
• Det vises til at hver enkelt instruktør selv er ansvarlig for å dokumentere sin 

instruktøraktivitet iht. utdanningsplan fra NKK 
• NRK avd. Agder sender inn en oversikt i løpet av januar 2020 til NKK 

   

07/ 
2020 

Medlemsinformasjon 
• Det lages ny medlemsinformasjon som sendes medlemmer i løpet av januar 
• Søndagsturer 
• Årets hund 
• Årsmøte 

   

08/ 
2020 

Økonomi 
• Det er forslag om at antall kontoer i avdelingen reduseres, dette for blant 

annet å lette arbeidet til kasserer og revisor 
• Medfører noe mer arbeid for kasserer i løpet av året, men gir mindre arbeid 

med regnskapet ifm. Årsavslutning. 
Vedtak: Styret gir kasserer og revisor fullmakt til å avgjør dette og avdelingens 
hjemmesiden oppdateres i henhold til avgjørelsen til kasserer og revisor 

 
 

 
 
 
 
 
Kasserer 

 

09/ 
2019 

Årets hunder i avdelingen 
• Statuttene finnes på avdelingens hjemmeside 
• Frist for innsending ifm. Årets hund er 31. januar 2020 til avdelingen 

  
 

 

10/ 
2020 

Tilbakemelding på spørreundersøkelse ifm. kurs 
• Stort sett gode tilbakemeldinger 
• Avdelingen kan bli bedre på informasjon i forkant av kurs; mål med de 

enkelte kursene, informasjon om kursstart i epost til deltakere 1 uke før 
kurset, m.m. 

• Mer felles innhold i kursene og informasjon til den enkelte kurskveld 
Vedtak: Styret utfordrer KAK om å utarbeide felles informasjon for kurs som 
arrangeres i avdelingen. I tillegg bør en se på felles mal for de enkelte kursene 
jfr. kursplaner fra NKK 

  
 
 
 
 
 
KAK 

 

11/02
020 

Innlogging på Altinn 
• Er ordnet 
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Sak Referat/ handling 
• Bevegelig prøver 
Retrieverprøve 

Frist Utføres av Status 

12/ 
2020 

Avtale Buddy Arendal 
• Har åpnet ny butikk på Krøgenes i Arendal 
• Har tilbud til avdelingens medlemmer, se utsendt informasjon til medlemmer 

i januar 2020 
• Det arbeides med å lage en oversikt på hjemmesiden hvor informasjon om 

dette legges ut til avdelingens medlemmer 

   

2020 Eventuelt 
• Tollingjaktprøve 23 – 24. mai 2020 holdes på Øynastua i Froland dersom 

forholdene tillater det. 
• Kontaktmøte i januar 2020 – Helge H representerer avdelingen 
• Medlemsinformasjon –  

   

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

 


