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Referat fra styremøte – Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

2. desember 2020 18.05 – 19.55 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 23. september 2020 ble godkjent. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   
OK 

03/ 
2020 

Økonomi 
Avdelingen har en sunn og god økonomi på nåværende tidspunkt. Avdelingen 
har i underkant av kr. 400' på kontoer.  

   
OK 

04/ 
2020 

Fra komiteer (hytte, KAK, jakt, utstilling) 
• Jaktkomiteen – høring på nye prøveregler for jaktprøver – ut på hjemmeside 
• Hyttekomiteen – Kristian S. går ut av komite 
• Kurs- og aktivitetskomiteen –  

   
OK 

07/ 
2020 

Medlemsinformasjon 
• Søndagsturer – utsatt siden i vår pga. Corona – tas opp igjen når situasjonen 

tillater det igjen 
• Årets hund – på grunn av avlyst årsmøte i mars 2020 og restriksjoner ifm. 

årsmøte i juni 2020, ble utdelingen ifm. "årets hund" utsatt, tas ifm. årsmøte i 
2021 

   

26/ 
2020 

Årsmøte i 2021 
• Planlagt avholdt 17. mars kl. 18.00, foreløpig er det bestilt plass på Anicura, 

Sørlandsparken 
• På grunn av Covid-19 vurderes det andre og mer egent plass for å avholde 

årsmøtet 
• Møteleder – Hedvig forespørres 
Vedtak: Det sjekkes om muligheter å få annen egnet plass 

 
 
 
 
 
 
10.01.21 

 
 
 
 
 
Geir-Olav 
Odd-Arne 

 
 
 
 
 
OK 06.12 

23/ 
2020 

Saker fra medlem 
• "egen" fane på hjemmeside til medlemsfordeler fra avdelingens medlemmer 
• Utdanne instruktører innen MH 
Vedtak: Slik styret vurderer det p.r. i dag er det ikke økonomisk forsvarlig å 
utdanne dommere og medhjelpere til å utføre MH-tester. 
Bakgrunn: Det er ikke satt opp fra NKKs side planer for å utdanne nye dommere 
i nær fremtid og heller ikke medhjelpere. En har ikke fått klarlagt kostander ved å 
utdanne dommere/ medhjelpere, men det antas å ligge på det det koster å 
utdanne Trinn1-instruktører, ca. kr. 10000,- p.r. deltaker + reise og opphold. 
• Reviderte regler for hunder i Kristiansandsområdet 
Vedtak: De nye reglene er en presisering av allerede regler som eksisterer. 
Reglene er en justering i forhold til at kommunen er utvidet 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

25/ 
2020 

Avdelingens hjemmeside 
• Hjemmesiden er fortsatt avdelingens informasjonskanal, FB brukes i tillegg 
• Oppfølgings av aktivitetskalender 
• Nyheter og annen informasjon legges ut ved jevne mellomrom på avdelingens 

hjemmeside  

  
 
Kristine H. G 

 

27/ 
2020 

NKK søker klubber, forbund og regioner som arrangører av NKKs 
internasjonale og nordiske utstillinger fra 1. juni 2021 

• Dette er ikke noe for avdeling Agder å vurdere  

   

28/ 
2020 

Moms og skatt av frivillige organisasjoner 
• Kommet skriv fra NKK ang. moms og skatt for frivillige organisasjoner 
• P.r. i dag er styrets vurdering at avdelingen ikke har omsetning som omfattes 

av ordningen 
• Avdelingen godtgjør ikke km-godtgjørelse som er omfattet av ordningen 

   

29/ 
2020 

Æresmedlemmer i avdelingen 
• Avdelingen har gjennom årene utnevnt 4 æresmedlemmer 
• Avdelingen er 40 år i 2022 og det er en anledning for eventuelt å utnevne nye 

æresmedlemmer 
Vedtak: Avdeling har gjennom tiden hatt 4 æresmedlemmer. Avdelingen er 40 
år i 2022 og det er en god anledning for å utnevne for eksempel flere 
æresmedlemmer. 

   

20/ 
2020 

Planlagt aktivitet i 2020 
• Oversikt over planlagte jaktprøver i avdelingen og generelt i landet er kommet 

til avdelingen, men er ikke offisielle enda 
• Avdelingen har søkt om rallystevne høsten 2020 

 
 
 
 

 
 
 
Kristin F. B 

 

 Eventuelt 
• Det ønskes rallykurs i avdelingen i 2021 
• Det ønskes jaktkurs for nybegynner i 2021 
• Det ønskes temadager 1 gang p.r. mnd for nye medlemmer og de som ønsker 

det 
• Arrangere klubbkonkurranser slik andre avdelinger gjør 
• Invitere nye medlemmer til temadager 
• Ny familiedag ønskes i løpet av våren 2021 
• Avdelingen er 40 år i 2020 – egen komite oppnevnt 
• Avdelingen har fått en del tidligere årganger av utgitte medlemsblad fra Astrid 

Skoog – står foreløpig på lageret til avdelingen 
• Valgkomite er ferdig med sitt arbeid til neste års årsmøte i avdelingen 

  
KAK 
KAK 
KAK 
 
KAK 
KAK 
Cecilie 
Festkomite 
 

 

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retrieverklubb avd. Agder 


