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Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland 

 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
2019 

NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND 
 
 
Tidspunkt: Onsdag 13 mars, 2019 kl 19:00 
 
Sted: Bogafjell Skole, Bogafjellbakken 1, 4324 Sandnes 
 

 
SAKSLISTE  

 
1. Valg av referent 

2. Valg av møteleder/dirigent 

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen etter årsmøte 

4. Valg av tellekorps 

5. Godkjenning av innkalling 

6. Godkjenning av styrets årsberetning for 2018 

7. Godkjenning av regnskapet for 2018 

8. Ansvarsfrihet for styret for regnskapet 2018 

9. Fastsetting av kontingent for 2020 

10. Godkjenning av budsjettet for 2019 

11. Valg av leder og styremedlemmer 

12. Valg av revisor og vararevisor 

13. Valg av valgkomite 

14. Valg av avdelingens representanter til generalforsamlingen i Norsk Retrieverklubb 

15. Valg av avdelingens representant NKK-Rogalands årsmøte 

16.  Styrets orientering om aktuelle saker 

 

Vedlagt følger årsberetning, regnskapet for 2018, budsjett for 2019, styrets forslag til 

kontingent og valgkomiteens forslag (med stemmeseddel til bruk ved eventuell 

forhåndsstemming). 

 

 

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER VELKOMMEN! 
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SAK 6 – STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018 
 

Styret har i perioden bestått av:  
 
Leder: Torun Larsen 
Nestleder: Tove Nina Klemmetsrud 
Kasserer: Iren Kydland 
Sekretær: Lise Lunde 
Styremedlem: Grethe Stangeland 
Varamedlem: Nina Huffman 
Varamedlem: Simen Isbjørn Adolfsen 
 
Antall medlemmer pr. 31.12.2017:  343 
Antall medlemmer pr. 31.12.2018:  348 
 
Styret har hatt 10 styremøter i styreperioden og behandlet 60 saker.   
 
2018 var et aktivt år for avdelingen, med felles aktiviteter både innad i de enkelte komiteer - 
og på tvers av disse.  
 
Klubbområdet på Sviland har blitt benyttet til kurs, fellestreninger og fellesarrangementer. I 
tillegg har flere søkt og fått tildelt nøkkel til området slik at det også blir benyttet til egentrening 
på dagtid. Det er nå flere enn 30 medlemmer som disponerer egen nøkkel til området. 
Nøkkelholdere deltok på dugnad hvor det ble gjennomført generelt vedlikehold både på vei, 
treningsbane og gapahuk. 
 
Styret inngikk i 2017 sponsoravtaler med Stavanger Dyrebutikk og PetXL. Kontraktene ble 
vurdert for årlig fornyelse høsten 2018, og avtalen med Stavanger Dyrebutikk ble forlenget. 
Dessverre var erfaringene med PetXL ikke like gode og Styret vedtok derfor å ikke forlenge 
samarbeidet. I stedet ble det inngått en ny avtale med Ålgård Zoo.  

 
Av felles aktiviteter kan nevnes familiedagen som ble arrangert på området i forbindelse 

med Hundens dag 9 juni. Det var aktiviteter som rebusløp, rallylydighet, 

dummykastekonkurranse og hundeløp. I tillegg hadde vi kiosk og loddsalg med masse 

flotte premier fra sponsorene våre. Dessverre kolliderte arrangementet som var lagt til 

NKK’s landsdekkende Hundens Dag med mange store arrangementer i distriktet, så 

deltagelsen ble ikke den største, men de som var til stede hadde en sosial og trivelig dag 

med hundene sine.  

 
NRK sentralt igangsatte et strategiarbeid for hvordan man kan bidra overfor medlemmene. 
Dette ble behandlet også i vårt styre og komiteer. Innspillene ble tatt videre til kontaktmøtet 
mellom klubben sentralt og alle avdelingene.   
 
Der ble også arrangert et temamøte for medlemmene i November på Tu Dyreklinikk; 
Temamøte: HUNDENS HELSE – EIERS ANSVAR. Det var ca. 15 stykker som møtte opp. 
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De enkelte komiteene hadde også mye på sine programmer i løpet av året og det 
fremkommer av de respektive årsberetninger.  
 
Styret vil takke alle komitemedlemmer og andre frivillige for innsatsen i året som gikk og 
håper at den positive utviklingen fortsetter i 2019. 
Deltagelse på kurs og møter: 
 
Norsk Retrieverklubbs Kontaktmøte: Torun Larsen 
Norsk Retrieverklubbs Generalforsamling: Torun Larsen 
Norsk Kennelklubb Region Rogalands Årsmøte: Torun Larsen, Tove Nina Klemmetsrud og 

Andrea Larsen 
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ÅRSBERETNING LYDIGHETSKOMITEEN 2018 

 
Lydighetskomiteen i 2018 har bestått av: 

 

Tove Nina Klemmetsrud  

Torun Larsen 

Cathrin Ovedal Landsvik  

Grethe Stangeland 

Iris Meijer 

 

Cathrin gikk ut av komiteen i oktober og vi takker henne for bidrag gjennom flere år til bl.a. 

fellestreninger og lydighetscupen vi startet i sesongen 2016/2017. 

 

I 2018 har vi hatt følgende kurs: 

 

- Vår: Rallylydighetskurs (helg) med ekstern instruktør (Ghita Fossum). Dette kurset ble 

også benyttet som motivasjonskurs for Lydighetskomiteen. 

- Høst: Grunnkurs i hverdagslydighet med interne instruktører over 8 uker (Torun 

Larsen og Tove Nina Klemmetsrud) 

 

Det var for få som meldte interesse for valpe kurs/hverdagslydighet på våren og disse ble 

derfor kansellert. Komiteen var godt representert på årets familiedag. 

 

Satsingen på den uoffisielle LP cupen i 2016/2017 ga ikke den store responsen. Vi valgte 

derfor å flytte fokus til Rallylydighet i 2018. Iris og Grethe som begge konkurrerer aktivt i 

Rallylydighet tok ansvaret for å organisere fellestreninger og rallycup gjennom året, og vi har 

nå fått etablert et lite miljø som vi håper vil bidra til økt interesse innad i klubben. Flere har 

allerede stilt på offisielle Rallyprøver og både Grethe og Iris oppnådde opprykk til 

Eliteklassen i 2018 som de første i klubben. Vi gratulerer. Flere andre har kvalifisert seg for 

Klasse 2 og følger nok snart etter, men det aller viktigste er Rallysportens slagord “ Glede-

samspill-holdninger”, uansett om man vil konkurrere eller bare være aktiv med hund.  

 

Med Rallylydighet som fokusområde valgte vi i 2018 å søke om vårt første offisielle 

Rallystevne som vil bli avholdt 30.-31. mars 2019. Dette blir et dobbeltstevne i samarbeid 

med Eurasierklubben i Rogaland. Klubben har også investert i noe nytt rallyutstyr som vil bli 

benyttet til fellestreninger etc. under opplæring og kontroll av Lydighetskomiteen.  

 

Flere av klubbens medlemmer er også aktive i offisielle lydighetskonkurranser, og vi vil også 

benytte anledningen til å gratulere alle disse med mange gode resultater i 2018.  

 

Ellers vil vi takke alle gamle og nye medlemmer som har deltatt på kurs og treninger i løpet 

av året og oppfordrer flere til å bli med på å bygge et aktivt klubbmiljø framover!  

 

Tove Nina Klemmetsrud 

Leder, Lydighetskomiteen 
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ÅRSBERETNING FOR JAKTKOMITEEN 2018 
 

Jaktkomiteen har bestått av: 

Frank Hermansen, Tove Svindland, Vegard A. Rosland og Pål Bådsvik. 

  

09-11.mars  STAVANGERPRØVEN 

Dobbelprøve AK/EK  i tillegg bevegelig BK på fredag . 

Dommere Pål Bådsvik, Jan Lorenzen og Jostein Siring 

Det ble utdelt en 1 pr BK, tre 1pr AK og fire 1 pr EK . 

  

23/5 +30/5+ 06/6 + 13/6 AK trening, med Frank 

7 deltakere, 3 observatører fordeles på dagene (ikke alle var til stede på alle treningene ) 

  

30 september  Fellestrening med Vegard 

Innføringskurs for nye ekvipasjer på Dysjaland ,   6 personer deltok . 

  

10-11 November ELITEPRØVEN 

10 November Bevegelig BK prøve 

11 november uoffisiell WT prøve 

  

2 Desember  introduksjonskurs i Haugesund . 

Introduksjonskurs i Tysvær i jakt.  4 timer kurs med Tove Svindland. Der var 7 deltagere og 2 

observatører. 

 

 

Mvh Jaktkomiteen  
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ÅRSBERETNING FOR UTSTILLINGSKOMITEEN 2018 
 
Komite en har i 2018 bestått av: 

Aina Tangen og Torun Larsen 

 
Vi har hatt 2 møter, ellers har vi bare tatt ting da vi har truffet hverandre, på telefon eller via  

Facebook. 

 

Vårutstillingen ble i 2018 ble igjen en dobbel utstilling samme helg som SBK. Vi hadde  

utstillingen vår på Bogafjell skole. Det var totalt 96 valper og voksne hunder påmeldt.  

Dommere var Erling Kjær Pedersen og Daila Rocchi. Det var utrolig god stemning rundt 

ringene og strålende sol.  Vi er og utrolig heldige som får så mye fine gavepremier fra både 

utstillere og sponsorer. Dette er vi utrolig glade for. Vi fikk masse ros for arbeidet vi hadde 

lagt ned av oppmøtte på utstillingen.  

 

Utstillingen for 2019 er alt godt planlagt og oppgavene fordelt. Dommere i år blir Tina 

Herman og Jari Partanen.   Det er og søkt om å holde utstilling 23. mai og 29 August 2020. 

Den i august er samme helg som NKK, slik at dette også blir en dobbel-utstilling. 

 

Ellers så holder vi utstillingstrening jevnlig gjennom året på onsdager, hvor Robert Terjesen 

og Andrea Larsen er snille å stille opp som trenere. Hvis ikke de kan så er det vi i 

utstillingskomiteen som holder treningen. 

 

Gleder oss til ett kjekt utstillings år. 

 

Aina og Torun 
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ÅRSBERETNING FOR BRUKS 2018 
 
 
Brukskomiteen dette året har vært:  
Leder: Inger Kveseth 
Komitemedlemmer: Lise Lunde, Gro Larsen og Bente Robertson 
 
Komiteen er ansvarlig for å lage terminliste for treningene og arrangementer i gruppa. 
Terminlista blir lagt ut på retrieverklubben sin hjemmeside. Klubbens facebook side brukes 
også til annonsering av treninger og arrangementer.  
 
Kurs/aktiviteter: Vi arrangerte et runderingskurs i regi av klubben i august 2018. Vi har 
arrangert “Åpen dag” med fokus på spor to ganger - både på våren og høsten. Disse har vi 
holdt åpne for alle. Det var varierende oppmøte, og det utfordrende å få frammøtte til å 
fortsette på treningene etterpå. Tilbakemeldingene har likevel vært positive og deltakerne 
sier de opplever det som nyttig og at vi er inkluderende. Nytt av året er at vi tok betalt, 50 kr 
for medlemmer og 100 kr for andre.  
 
Aktiviteter gjennom året: 
Vi har fast brukstrening hver lørdag, de tre første lørdagene er lagt opp til rundering og spor 
avhengig av hva folk ønsker, mens siste lørdag i måned er avsatt til spor trening. Det har 
vært noe varierende oppmøte på treningene dette året. I tillegg har det heller ikke vært en 
stabil gruppe som kommer jevnlig. Dette har gjort det litt mer utfordrende i forhold til å 
kunne fokusere på både rundering, spor, feltsøk og brukslydighet. Vi har dermed ikke fått 
dekke hele spekteret til brukskonkurranser i den grad vi ønsker det.  
  
Mandagene er satt av til brukstrening. Vi i komitéen ble enige om å snakke med de som 
benytter seg mest av mandagstreningene at de kan ta ansvar å legge ut på Facebook dersom 
noen vil trene.  
 
Ellers deler vi området med jakt-gruppa mandag kveld. To ganger forsøkte vi å arrangere 
åpen bruks-lydighetstrening på mandager på område. Dersom vi tenker å fortsette bør vi 
blant annet tenke på hva vi ønsker å få ut av disse treningene.  
 
Vi var innom på en av samlingene på “hverdagslydighetskurset” og informerte om hva 
gruppa holder på med, og et par av deltagerne fikk anledning til å prøve spor. Tre av 
deltakerne kom på Åpen dag.   
 
Til sist vil vi takke Lise Lunde som nå går ut av brukskomiteen - etter mange år. Det er en 
formidabel innsats hun har lagt ned - og utallige timer lagt ned til trening av både egen - og 
andres hunder.  
 
På vegne av brukskomiteen: 
Inger Kveseth. 
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SAK 7 – GODKJENNING AV REGNSKAP 2018 
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Noter til regnskapet 2018 
 
Regnskapet er gjort opp med et lite overskudd på kr 5 887 mot et budsjettert underskudd på 
kr 18 400. Både driftsinntekter og -utgifter kom inn lavere enn budsjett og dette gjelder både 
utstilling, prøver og kurs. Alt i alt et greit resultat som viser samsvar mellom utgifter og 
inntekter for en ideell organisasjon uten kommersielle drivere. Alle komiteene har bidratt 
positivt til driften gjennom sine aktiviteter og økonomien er under kontroll.  
 
Avdelingen har en sunn økonomi med en egenkapital som tilfredsstiller Norsk 
Retrieverklubbs anbefaling.  
 
Styret 
Netto underskudd ca 21 000 kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak lavere 
kostnader for klubbområdet på Sviland, noe mindre uttak av motivasjonspenger samt noe 
høyere medlemskontingent.  
 
Postene for Diverse inntekter og Diverse utgifter framstår som langt høyere enn budsjettert, 
men dette skyldes at disse postene ble benyttet for å ta hånd om inn- og utbetalinger for 
klubbklær til medlemmene som utgjør ca 10,000 kr.  
 
Vi mottok 13 860 kr i momskompensasjon fra NKK og 4 600 kr i støtte til kursvirksomhet fra 
Studieforbundet. 
 
Utstillingskomiteen 
Netto overskudd på ca 9000 kr fra den årlige utstillingen i mai, litt lavere enn budsjettert pga 
noe lavere deltagelse enn forventet, men godt tilskudd til klubben.  
 
Brukskomiteen 
Komiteen gikk i balanse. Inntekt fra Åpen Spordag er bokført under post 3600 – kurs.  
 
Lydighetskomiteen 
Netto overskudd på ca 10 000 kr fra kursvirksomheten. Komiteen fikk innvilget et 
ekstraordinært tilskudd på 4 250 kr til innkjøp av treningsutstyr i november, men dette kom 
ikke inn på årets regnskap. Overføres derfor til 2019 budsjett. 
 
Jaktkomiteen 
Et veldig godt resultat med overskudd i regnskapet på nesten 19 000 kr. Av dette er 6 000 kr 
relatert til 2017 aktiviteter. Stavanger-prøven ga et overskudd på ca 5 000 kr, mens 
Eliteprøven gikk med et underskudd pga svært lav deltagelse. Som teknisk arrangør er 
avdelingen bare ansvarlig for 20% av underskuddet (ca 1 500 kr). De bevegelige BK prøvene 
har gitt godt overskudd pga. dugnadsinnsats av komiteen som har stilt som dommere uten 
honorar. Leiekostnad for jaktområdet på Dysjaland er bokført 100% mot Styret mens 50% 
(3 000 kr) var budsjettert mot komiteen. 
 
Kasserer Iren Kydland 
Regnskapsfører Tove Nina Klemmetsrud 
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SAK 8 – ANSVARSFRIHET FOR STYRET FOR REGNSKAPET 2018 
 
Styret i en forening skal drive en forsvarlig virksomhet og eventuelt korrigere feil kurs. Styret 
skal sørge for at det føres korrekt regnskap og at regnskapene revideres innen gitte frister. 
Forutsatt at dette er gjort og presentert for Årsmøtet innen de gitte frister, så er årsmøtet i 
stand til å vurdere om styret har gjort en god nok jobb eller ikke. 
 
Ved å meddele Styret ansvarsfrihet gir Årsmøtet sin aksept for Styrets arbeid og på vegne av 
medlemmene vedtar det å ikke gjøre Styret eller enkeltmedlemmer av styret økonomisk 
ansvarlig for noen av sine handlinger. 
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SAK 9 – GODKJENNING AV BUDSJETT FOR 2019 
 
 
BUDSJETT 2019    

  AVD 10 AVD 20 AVD 30 AVD 40 AVD 50  

DRIFTSINNTEKTER STYRET 
UTSTILLI

NG BRUKS 
LYDIGHE

T JAKT TOTAL 

3000 Medlemskontingent 40,000     40,000 

3100 

Medlemsmøter/ 

fellesarrangementer 3,000     3,000 

3200 Salgsartikler 0    600 600 

3300 Utstillinger 0 35,000    35,000 

3400 Offentlig støtte 5,000     5,000 

3500 Prøver 0   12,500 30,000 42,500 

3600 Kurs 0 2,000 9,900 20,000 15,000 46,900 

3700 Div inntekter 10,000 2,000 500   12,500 

3800 Nøkkeldepositum 0      

 Sum - Driftsinntekter 58,000 39,000 10,400 32,500 45,600 185,500 

DRIFTSUTGIFTER       

4000 Administrasjon 2,000     2,000 

4010 Medlemsregister 0     0 

4030 Motivasjonspenger 30,000     30,000 

4040 Regnskapsføring 3,500     3,500 

4050 Møter/reiser 7,500     7,500 

4100 

Medlemsmøter/ 

fellesarrangementer 3,000     3,000 

4200 Diverse kjøp 0   8,500 7,000 15,500 

4300 Utstillinger 0 30,000    30,000 

4400 Leie av jaktområde - Dysjaland 7,000     7,000 

4500 Prøver 0   7,500 20,000 27,500 

4600 Kurs 0  9,000 10,000 10,000 29,000 

4700 Diverse utgifter 1,000     1,000 

4800 Nøkkeldepositum, tilbakebetaling 0 0 0  0 0 

5000 Klubbområdet på Sviland 25,000     25,000 

 Sum - Driftsutgifter 79,000 30,000 9,000 26,000 37,000 181,000 

        

DRIFTSRESULTAT -21,000 9,000 1,400 6,500 8,600 4,500 
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SAK 10 – FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2020 
 
Styret anbefaler å holde kontingenten på 150 kr uendret for 2020.  
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SAK 11-15 - VALG 2019 
Utdrag fra Lover for Norsk Retrieverklubb, Kapittel 6. – Lokalavdelinger: 
 
§6-6 Avdelingsstyret 
 
Avdelingsstyret består av leder og 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Leder velges 
av årsmøtet ved særskilt valg for ett år. Kasserer kan velges av årsmøtet ved særskilt valg for 
2 år. Dersom kasserer fratrer i løpet av valgperioden, skal styret velge en ny kasserer blant 
sine medlemmer fram til første ordinære årsmøte. Styremedlemmer og varamedlemmer 
velges for 2 år av gangen. To styremedlemmer og ett varamedlem trer ut hvert år, første 
gang ved loddtrekning. 
 
Avdelingsstyret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer (hvis ikke 
særskilt valgt) blant styremedlemmene. 
 
Nåværende Styre:  
      Valgperiode Valgår  _ På valg 2019 
Leder:  Torun Larsen   1 år  2018  Ja  (tar gjenvalg) 
Nestleder: Tove Nina Klemmetsrud 2 år  2017  Ja ( gjenvalg - 1år) 
Sekretær: Lise Lunde   2 år  2017  Ja (ikke gjenvalg) 
Kasserer: Iren Kydland   2 år  2018  Nei 
Styremedlem: Grethe Stangeland  1 år  2018  Ja (ikke gjenvalg) 
1. Vara: Nina Huffman   2 år  2018  Nei  1 

2. Vara:  Simen Isbjørn Adolfsen 2 år  2018  Nei 1 

 
1.Nina Huffman og Simen Isbjørn Adolfsen stiller som kandidater til styret for 2 år, og trer da ut av sin rolle som 
vara 

 
Foruten de som tar gjenvalg til styre innstilles disse til styret: 
 
Simen Adolfsen 

 
Jeg heter Simen Adolfsen og jobber som prosjektleder i en elektrobedrift. Jeg har 5 hunder 

hvorav alle er Golden Retriever. Jeg trener litt forskjellig, for det meste utstilling, men også 

noe agility og blodspor. Jeg og min kone driver kennelen sammen, og vi planlegger på sikt et 

mellomstort oppdrett av Golden Retriever. Jeg har også en godkjent terapihund ekvipasje 

gjennom Norsk Terapihundskolen v/firbent terapi. 

 

Jeg sitter i styret for å jobbe for at vi skal kunne gi et fullgodt tilbud til medlemmene våre på 

Nord-siden av fjorden. En plass i styret er derfor veldig viktig for meg, for å kunne hele tiden 

kjempe å ivareta aktiviteter og interesser på Nord-siden. Jeg har i løpet av det ene året jeg 

nå har sittet som vara fått begynt på noe nytt og veldig spennende ift et aktivt tilbud. Jeg har 

for første gang på mange år, klart å gjennomføre et nybegynner kurs i jakt, og planlegger 

flere tilbud som utstillingstrening og litt enkel hverdagslydighet. Jeg mener det er viktig og 
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nødvendig for en avdeling som strekker over et stort fylke som er delt av en fjord, at vi i 

styret er representert fra begge sider. Jeg er ung å full av pågangsmot og nye ideer, jeg håper 

dere vil gi meg sjansen til å få fortsette på det arbeide jeg sammen med styret har begynt på 

for et bredt og inkluderende tilbud for alle medlemmer. Jeg har som sagt sittet som 

varamedlem til styret i et år, og føler nå at tiden er inne for å få plass som styremedlem. 

 

Elizabeth Bowen 

 

Jeg er gift og har 4 barn (2 egne og 2 bonusbarn). Jeg jobber i oljebransjen med Helse, Miljø 

og Sikkerhet og er aktivt opptatt av helsefremmende arbeidsplasser. Jeg er oppvokst med 

hund og har nå en Labrador Retriever (Nero, 3 år). Han er min andre Labrador og jeg bare 

elsker denne rasen, glade, stabile, trivelige, late, lekne, matglade og herlige hunder. 

For tiden driver vi aktivt med Rally lydighet og vi synes begge at det er helt topp og gir oss 

masse glede. Vi har tidligere prøvd oss litt på jakt og vi har også drevet litt med lydighet, 

selvfølgelig 100% positivt. Nå gleder vi oss til å bli bedre kjent med Retrieverklubbens 

medlemmer og ønsker å bidra til at vi får flere aktive medlemmer og et godt og trivelig miljø 

i klubben. 

 

 
Kristoffer Salvesen  
 
Jeg er gift med Inger Helen og vi har to gutter på 2 og 4 år, og bor i landlige omgivelser i 
Nedstrand. Vi har tre Flatcoated retrievere. Disse har vi med på utstillinger og brukes/trenes 
som ettersøkshunder på jakt. 
 
Nina Huffman 
 
Jeg heter Nina Huffman og jobber som lærer på en ungdomsskole. Jeg har 1 labrador valp. 
Trening av hund er min største hobby og har trent aktivt i forskjellige grener som redning, 
bruks og jakt. Den nye valpen har jeg ingen store planer med, og vil se an hva hun egner seg 
til. Jeg har sittet som varamedlem til styret i et år. 
 
§ 6-7 Valgkomite 
 
Årsmøtet velger hvert år en valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. 
Valgkomiteen mottar forslag til personvalg og avgir innstilling til årsmøtet. 

 
Valgkomite 2018/2019 

Aina Renate Tangen                                     På valg (tar ikke gjenvalg) 
Vegard Rosland         På valg (tar ikke gjenvalg) 
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Styret har satt opp følgende forslag til valg-komite: 
 
Grethe Stangeland  Medlem 
Lise Lunde   Medlem 
Inger Kveseth   Medlem 
Jone Netland    Vara medlem 
 
 
§ 6-8 Revisor 
 
Årsmøtet velger hvert år revisor med vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 
innstilling til årsmøtet. 
 

Revisor 2019/2020 
 
Børge Espeland                                             Tar gjenvalg 
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Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland 
 

Til: Årsmøtet   
Fra: Styret    
 
Sak: Godkjenning av Styrets forslag til nytt styre 2019 
 

Stemmeseddel 1. 
 
Forhånd stemmer må være poststemplet senest 10 dager før årsmøte. 
 
Stemmesedlene må være lagt i 2 lukkede forskjellige konvolutter merket 1 for godkjenning 
av valg og 2 for stemmeseddel 2. Disse må være igjen være lagt i en 3 konvolutt som blir 
sendt til: 
 
Norsk Retrieverklubb avd Rogaland 
Postboks 1116, Lura 
4391 Sandnes 
 
Husk : merk med Navn og adresse som avsender da dette må sjekkes opp mot medlemskap 
 
Da valgkomiteen har trukket seg, så har styre utarbeidet forslag på valg til årsmøte. Personer 
som har sagt ja til den gamle valgkomiteen står og på denne. Dette må da godkjennes av 
årsmøtet. Valg av representanter som etter loven skal velges på årsmøte. Blir ikke dette 
godkjent så må klubben ha ett ekstraordinert årsmøte 
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Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland 
 

Til: Årsmøtet   
Fra: Styret    
 
Sak: Valg 2019 
 

Forhånd stemmer må være poststemplet senest 10 dager før årsmøte. 
 
Stemmesedlene må være lagt i 2 lukkede forskjellige konvolutter merket 1 for godkjenning 
av valg og 2 for stemmeseddel 2. Disse må være igjen være lagt i en 3 konvolutt som blir 
sendt til: 
 
Norsk Retrieverklubb avd Rogaland 
Postboks 1116, Lura 
4391 Sandnes 
 
Husk : merk med Navn og adresse som avsender da dette må sjekkes opp mot medlemskap 
 
Da valgkomiteen har trukket seg, så har styre utarbeidet forslag på valg til årsmøte. Personer 
som har sagt ja til den gamle valgkomiteen står og på denne. Dette må da godkjennes av 
årsmøtet. Valg av representanter som etter loven skal velges på årsmøte. Blir ikke dette 
godkjent så må klubben ha ett ekstraordinert årsmøte 
 
Valg for 2019 gjennomføres i.h.t. NRKs vedtekter for Lokalavdelinger, § 19. Til styret skal det 
velges leder, to styremedlemmer for to år, et styremedlem for et år og et varamedlem for to 
år. Til valgkomiteen skal det velges 3 medlemmer for ett år, et varamedlem for et år . 
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Forslag basert på styrets kandidater: 

Leder (inntil 1 x) Torun Larsen Tar gjenvalg 1 år  

Kasserer Iren Kydland Ikke på valg  

Styremedlemmer 

(inntil 3x)  

Tove Nina 

Klemmetsrud 

Tar gjenvalg 1 år  

 Simen Adolfsen Ny 2 år  

 Nina Huffman Ny 2 år  

Varamedlem Elizabeth Bowen Ny 1 år  

 Kristoffer Salvesen Ny 1 år  

Valgkomite,  

(inntil 4 x) 

medlemmer  

Lise Lunde Ny 2 år  

 Grethe Stangeland Ny 1 år  

 Inger Kveseth  Ny 2 år  

vara Jone Netland Ny 1 år  

Revisor (Inntil 1 

x) 

Børge Espeland På valg 1 år  

 
    
 


