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Referat fra styremøte – Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

Dato Møtetid fra – til Sted 

10. mai 2021 18.00 – 20.15 Bjørnestad, Kristiansand 

Møteleder Referent 

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

Til stede Fraværende 

Geir-Olav Andresen 
Kristin F. Bentsen 
Ingunn F. Reenskaug 
Geir Skoog  
Lisbeth Borgen 
Inger Marit Olsen 
Odd Arne Grødem 
Helge Hovland – sak 10 
Svein Nordbø – sak 10 

 

Kopi av møtereferatet sendes til 

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

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

 Konstituering av styre 
Nestleder – Ingunn R.  
Kasserer – Kristin F. B 
• møteinnkallinger – sendes på epost før møtet 
• taushetsplikt – påminnelse om styrets taushetsplikt 
• oppgaver i styret 

  OK 

01/ 
2021 

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

   
OK 

02/ 
2021 

Godkjenne referat fra forrige styremøte 
Referat fra styremøte 25. januar 2021 ble godkjent. 
Vedtak: Godkjent uten anmerkning 

   
OK 

03/ 
2021 

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

   
OK 

04/ 
2021 

Fra komiteer (hytte, KAK, jakt, utstilling) 
• Jaktkomiteen –  
• Hyttekomiteen –  
• Kurs- og aktivitetskomiteen –  
• Utstillingskomiteen –  

   
OK 

05/ 
2021 

Medlemsinformasjon 
• Søndagsturer – utsettes inntil videre pga. Corona 19 
• Medlemsmøter – utsettes inntil videre 

   

07/ 
2021 

MVA-kompensasjon 
• Kasserer sender søknad om mva-kompensasjon til NKK innen 1. juni 2021 
• Evnt. størrelse på mva-kompensasjon avgjøres av NKK 

   

08/ 
2021 

Kompensasjon ifm. Covid-19 
• Avdelingen har mottatt et beløp på bakgrunn av Covid-19 beløp for i fjor 
• Utgjør 15% av tildelt beløp tidligere 

 
 
 

  
OK 
 

09/ 
2021 

Prøver i 2022 
• Avdelingen må søke om prøver innen 1. juli til SJK 
• Kvalifiseringsprøver, bevegelig jaktprøver og tollingjaktprøve i mai 2022 
• SJK søker alle prøver 

  
 
Hedvik 

 

10/ 
2021 

Utlån av klubbområde til Vorsterhundklubben 
• Henvendelse fra Vorsterhundklubben om å låne klubbområdet 1 dag 2. hver 

uke 
• Henvendelse til avdeling og de er vist område og diskusjon om evnt. bruk 
• En av medlemmene er også grunneier i området 
• Avdelingen har sendt epost hvor avdelingen vil høre med avdelingens 

medlemmer før en evnt. avtale – være med på å dekke kostander ved mye 
lån? 

  
 
 
Geir-Olav 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

08/ 
2019 

Avdelingen 40 år i 2022 
• Egen nedsatt komite jobber med dette 
• Komiteen består av Helge H., Dag W., Sven S. og Anne-Lise 
• Avdeling gir et beløp p.r. medlem til jubileet? 
• Lage hefte for perioden fra 26-40 år 

  
 
 
Helge H 

 

 Eventuelt 
• Oppdatert coronaveileder fra SJK i NRK sentralt: 

https://retrieverklubben.no/jakt/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/20210408-
Veiledning-til-avdelinger-og-raser%C3%A5d-for-pr%C3%B8ver-og-aktiviteter-
under-koronapandemien.pdf 

• Info. ang.RS på NRKs hjemmeside: 
https://retrieverklubben.no/oppsummering-rs-representantskapsmotet-nkk/ 

•  Tollingjaktprøve i mai er utsatt til helgen 16 – 17. oktober – forutsetter at vi får 
dommer inn til Norge 

• Nye æresmedlemmer? – lagt ut på hjemmeside – ingen tilbakemeldinger 
• Mottatt epost fra Landbrukets dag på Evje – avstår da det medfører mye jobb 

og liten nytte for avdelingen 
• Hundens dag 28. august 2021 – vurdere opplegg på klubbområdet? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
OK 
 
OK 

 
Geir-Olav Andresen 
leder 
Norsk Retrieverklubb avd. Agder 
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