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Referat fra styremøte – Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

23. september 2020 18.00 – 19.30 Bjørnestad, Kristiansand 

Møteleder Referent 

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

Til stede Fraværende 

Geir-Olav Andresen 
Kristin F. Bentsen 
Helge Hovland 
Odd Arne Grødem 
Ingunn F. Reenskaug 

Lisbeth Borgen 
Geir Skoog 

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 8. juni 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. 400' på kontoer i avdelingen.  

   
OK 

04/ 
2020 

Fra komiteer (hytte, KAK, jakt, utstilling) 
• Jaktkomiteen har behov for nye skudd – sjekk i forhold til budsjett 
• Hyttekomiteen – nye utemøbler på Bjørnestad – neste års budsjett 
• Kurs- og aktivitetskomiteen – samling for avdelingens instruktører på Evje i 

oktober 

   
OK 

07/ 
2020 

Medlemsinformasjon 
• Søndagsturer – utsatt siden i vår pga. Corona – tas opp igjen nå i høst 
• Årets hund – deles ut på en medlemskveld 
• Medlemskveld med førstehjelp for hund som tema? 

   

19/ 
2020 

Situasjonen ang. NKK 
• NRK sentralt gir lånegaranti på inntil kr. 700 000,- 
• NRK avd. Agder har vedtatt å stille en lånesum inntil kr. 25 000,- som tilsvarer 

ca. kr. 100,- p.r. medlem i avdelingen. 
Vedtak: Avdelingen avventer forespørsel på lån fra NKK. 

 
 

 
 

 

20/ 
2019 

Planlagt aktivitet i 2021 
• Utstilling i 2021 – utstillingskomiteen søker om dette 
• Tollingjaktprøve – 7-9.05 eller 14-16.05 
• Kvalifiseringsprøver – muligens 3 stk. i løpet av året 
• Jaktprøver – dobbelprøve 08-09.05 

  
 

 

21/ 
2020 

Søknader krisepakker ifm. Corona 
• I krisepakke 1 søkte avdelingen om støtte ifm. avlyst utstilling og kurs og fikk 

innvilget kr. 39 950,-. 
• I krisepakke 2 søkte avdelingen om støtte ifm. avlyst tollingjaktprøve og fikk 

innvilget kr. 18 060,-. 

  
 

 

22/ 
2020 

Ipader til avdelingen 
• Det er kjøpt inn 2 ipader til avdelingen som skal brukes på utstillinger og 

jaktprøver til elektroniske kritikker 
• Ipadene oppbevares hos Kristine 
• Koder til ipadene er notert bak på ipadene 

   

23/ 
2020 

Saker fra medlem 
• "egen" fane på hjemmeside til medlemsfordeler fra avdelingens medlemmer 
• Utdanne instruktører innen MH 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

24/ 
2020 

Tilbud på utemøbler 
• Settes opp på neste års budsjett for hyttekomiteen  

 
31.12.21 

 
Svein N. 

 

25/ 
2020 

Avdelingens hjemmeside 
• Hjemmesiden er fortsatt avdelingens informasjonskanal, FB brukes i tillegg 
• Oppfølgings av aktivitetskalender 
• Ansvar for oppdateringer m.m.  

   

 Eventuelt 
• Familiedag på Bjørnestad vel gjennomført i regi av Cecilie Aa. Madsen med 

flere 
• Villmarksmessen 23-25.04.2021 – styret diskuterte det og fant ut totalt sett at 

det er lite for avdelingen å hente på å delta på dette (stand inne koster          
kr. 7 900,- + mva. Utover dette ligger kvm. Pris på stand ute på mellom kr. 180 
– 250,- + mva) 

• Dugnad på klubbområdet – behov for klipping langs stier m.m. og fjerning av 
bu inne i det ene rommet + tak ute + generell rydding på lagrene til avdelingen 

• Rallystevne – er et ønske om at avdelingen arrangerer et rallylydighetsstevne i 
2021 – det undersøkes om dommere, interesse og å låne utstyr, samt at det 
settes opp et budsjett for et slik stevne 

  
 
 
 
 
 
 
Hyttekomite 
 
Kristin F. B 

 

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

 


