Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020
NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND

Tidspunkt: Onsdag 11. mars 2020 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 2019
7. Godkjenning av regnskapet for 2019
8. Ansvarsfrihet for styret for regnskapet 2019
9. Fastsetting av kontingent for 2021
10. Godkjenning av budsjettet for 2020
11. Godkjenning av revidert «Instruks for Styre- og Komitearbeid»
12. Godkjenning av ny «Instruks for Valgkomiteen»
13. Godkjenning av ny «Retningslinje for fond for bidrag til utdanning og konkurranser»
14. Valg av leder og styremedlemmer
15. Valg av revisor og vararevisor
16. Valg av valgkomite
17. Valg av avdelingens representanter til generalforsamlingen i Norsk Retrieverklubb
18. Valg av avdelingens representant NKK-Rogalands årsmøte
19. Styrets orientering om aktuelle saker
Møte- og stemmerett i årsmøtet har alle som har gyldig medlemskap i lokalavdelingen når
årsmøtet avholdes.
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Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig
forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige
forhåndsstemmer skal legges i en nøytral konvolutt merket «Forhåndsstemme». Denne
legges i en ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til lokalavdelingens
adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før
årsmøtet og åpnes på årsmøtet av tellekorpset. Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved
fullmektig og skal avgis på originale forhåndstrykte stemmesedler.
Sendes til:
NRK Avdeling Rogaland
c/o Torun Larsen
Øksnevarden 17
4352 Kleppe
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50% + 1 stemme, blanke stemmer teller
ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben
(krever 3/4 flertall).
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Årsmøtedokumenter:
-

Årsberetning 2019
Resultatregnskap 2019
Balanse 2019
Revisors beretning 2019
Budsjett 2020
Instruks for Styret og Komiteene
Instruks for Valgkomiteen
Retningslinje for fond for bidrag til utdanning og konkurranser
Valg, stemmeseddel

Etter årsmøtet blir det enkel servering og markering av kåringer for 2019.

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER VELKOMMEN!
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SAK 6 – STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019
Styret har i denne perioden bestått av:
Leder: Torun Larsen
Nestleder: Simen Adolfsen
Kasserer: Iren Kydland (til september), Tove Nina Klemmetsrud (fra oktober)
Sekretær: Tove Nina Klemmetsrud
Styremedlem: Nina Huffman
Varamedlem: Elizabeth Bowen
Varamedlem: Kristoffer Salvesen
Antall medlemmer pr. 31.12.2018: 348
Antall medlemmer pr. 31.12.2019: 375
Styret har hatt 8 styremøter i denne perioden hvor deltagerne fra nordfylket i hovedsak har
deltatt på telefon. I tillegg har vi hatt to arbeidsmøter med brukskomiteen og
lydighetskomiteen hvor nye lavterskeltilbud for medlemmene var tema. Utover dette har
styret håndtert en rekke henvendelser og saker via mail mellom møtene.
Klubbområdet på Sviland har blitt benyttet til kurs, fellestreninger og familiearrangementer
gjennom hele året. I tillegg benyttes området til egentrening av medlemmer med egen
nøkkel. Det er nå 32 medlemmer som disponerer egen nøkkel som også bidrar med
dugnadsinnsats både på klubbområdet og i forbindelse med klubbens arrangementer. Det
ble gjennomført dugnad på klubbområdet i mai.
På bakgrunn av manglende dugnadsinnsats fra en del nøkkelholdere har Styret i 2019
vedtatt justeringer av nøkkelavtalen hvor kravet til antall timer dugnadsinnsats har blitt
presisert, samtidig som det åpnes for flere alternative måter å bidra med dugnadsinnsats for
klubben på. Manglende dugnadsinnsats vil medføre en økonomisk konsekvens. Nye
betingelser gjelder fra 1.1.2020 og alle eksisterende nøkkelholdere har blitt informert og
bekreftet aksept.
Leieavtalen for klubbområdet på Sviland gjelder fram til 1. juli 2022. Betingelsene for avtalen
må deretter reforhandles med grunneier selv om klubben har fortrinnsrett på videre leie.
Det har i 2019 bare blitt utført løpende vedlikehold på området uten større investeringer,
men det vil være behov for en litt større opprydning på den nedre delen av området som nå
begynner å gro igjen. Det påbegynte arbeidet med utvidelse av hovedveien langs
innkjøringsveien til klubbområdet er ikke forventet å innebære noen negative konsekvenser
for vår bruk av området.
Vi fikk mange gode bidrag til fotokonkurransen våren 2019 med temaet «Aktivt hundeliv»
hvor de tre beste bildene ble premiert i tillegg til en egen «sjarmørpris». Vinnerens bilde tatt
av Kristoffer Mjeldheim har fått prege avdelingens facebookside gjennom hele 2019.
Styret arrangerte familiedag 16. juni med ulike aktiviteter for både store og små. Det var
godt oppmøte på flott dag og de om ville fikk bl.a. prøve seg på noen enkle
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rallylydighetsøvelser, hundeløp, rebusløp og presisjonskast med dummy. Det vanket premier
til alle fra NKK´s «Hundens Dag», og vi hadde mange flotte premier fra sponsor Stavanger
Dyrebutikk som ga godt loddsalg og inntekt til klubben.
Hundesykdommen som stoppet hele det aktive hunde-Norge på høsten fikk også
konsekvenser for vår avdeling med avlyste/utsatte kurs, fellestreninger og jaktprøve, men
løpende informasjon fra NKK/Mattilsynet og god innsats fra alle komiteene sørget for at alle
berørte parter ble holdt orientert fortløpende. Det fikk naturlig nok en konsekvens for det
økonomiske resultatet i 2019 med bortfall av planlagte inntekter og påløpte kostnader som
ikke kunne refunderes, jfr. Noter til Regnskapet.
Avdelingen fikk i oktober forespørsel fra den Sentrale Jaktkomiteen om vi ønsket å være
teknisk arrangør for Nordisk Mesterskap i jakt i 2020. Jaktkomiteen vurdere alle sider ved et
slikt arrangement og konkluderte at risikoen på flere områder var for stor basert på
erfaringene fra den dårlige oppslutningen på Eliteprøven i 2018 og takket derfor nei til
oppgaven.
Styret arrangerte også juleavslutning med julepakkesøk og apportering med god oppslutning
i desember. Vi fikk gode tilbakemeldinger på initiativet som var et forslag fra den
nyopprettede Familie- og Rekrutteringskomiteen (FRK) i hovedstyret. FRK ble etablert høsten
2019 for å bidra til økt rekruttering til Retrieverklubben og få i gang flere lavterskeltilbud i
avdelingene hvor målgruppen er familiehunden. Styret har derfor startet et arbeid i
samarbeid med komiteene i avdelingen hvor vi vil legge opp til miljøtreninger med ulike
aktiviteter, treningstips, fellesturer og sosialt samvær.
Avdelingen har vært presentert i hver utgave av Retrievernytt for å bidra til synlighet av alle
aktivitetene i klubben for både nye og gamle medlemmer, og avdelingens hjemmeside og
facebook-sider har blitt brukt aktivt for å markedsføre alle aktiviteter. Et oppdatert
velkomstskriv med informasjon om avdelingen vår har blitt utarbeidet og sendes nå ut til alle
nye medlemmer.
Sponsoravtalene med Stavanger Dyrebutikk og Ålgård Zoo har bidratt med gavepremier til
de ulike arrangementene våre og har fått promotering på våre hjemmesider. Avtalene har
blitt reforhandlet med forlengelse gjennom 2020. Forsøk på å få egen sponsoravtale i
nordfylket har dessverre ikke gitt resultater så langt.
Avtalen vi har med Melings for levering av profileringsklær/-artikler med klubblogo har blitt
opprettholdt i 2019 uten prisøkninger og vi har hatt én fellesbestilling i løpet av 2019.
Utvalget av profileringsartikler har blitt gjennomgått og redusert noe basert på hva vi har
sett etterspørsel etter.
I denne perioden har Styret også jobbet med å revidere klubbens styrende dokumentasjon
gjennom «Instruks for Styret og Komiteene», «Retningslinjer for fond for bidrag til utdanning
og konkurranser» og «Instruks for Valgkomiteen, avdeling Rogaland». Disse blir nå framlagt
for Årsmøtet for godkjenning under sak 11, 12 og 13. Nytt og forenklet regnskapssystem ble
tatt i bruk i 2019 for å redusere utgifter til regnskapsførsel.
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Deltagelse på kurs og møter:
NRKs Kontaktmøte 2019: Tove Nina Klemmetsrud (Torun Larsen for Hovedstyret)
NRKs Generalforsamling 2019: Ingen for avdelingen pga flystreik (Torun Larsen for
Hovedstyret)
NKK Region Rogalands Årsmøte 2019: Torun Larsen og Tove Nina Klemmetsrud
Styret vil takke alle komitemedlemmer og andre frivillige for innsatsen i året som gikk og for
alle som har stilt seg til disposisjon til det nye styret. Med dette takker det gamle styret av og
ønsker det nye styret lykke til!
På vegne av Styret
Torun Larsen

ÅRSBERETNING FOR UTSTILLINGSKOMITEEN 2019
Komiteen har i 2019 bestått av:
Torun Larsen (leder), Simen Adolfsen og Aina Tangen (gikk ut av komiteen i mars 2019).
Vi har stor sett kommunisert via messenger, telefon og sporadiske treff, og ikke hatt behov
for noen komitemøter utover dette. Vårutstillingen ble i 2019 ble holdt på Bogafjell skole.
Det var totalt 111 valper og voksne hunder påmeldt. Dommere var Tina Herman og Jari
Partanen. Det var utrolig god stemning rundt ringene. Vi fikk masse ros for arbeidet vi hadde
lagt ned fra de oppmøtte på utstillingen.
Utstillingene for 2020 er alt godt planlagt. Dommere på mai utstillingen er Renée Rault og
Philippe Lammens. Og utstillingen i august er det dommer Arnaud Thioloy og Ray Strudwick.
Det er også søkt om å holde utstilling 29. mai 2021 og 5. september 2021.
Ellers så holder vi utstillingstrening jevnlig gjennom året på onsdager, hvor det blir lagt ut på
facebook om når det er. Det er Andrea Larsen som er snill å stille opp som trener. Veldig
moro at det er mange nye som har kommet til igjennom året. I år ble det også holdt
utstillingstrening i nordfylket hvor Simen var ansvarlig for gjennomføringen.
Gleder oss til et kjekt utstillingsår!
På vegne av Utstillingskomiteen
Torun Larsen

ÅRSBERETNING FOR BRUKSKOMITEEN 2019
Brukskomiteen har i 2019 bestått av:
Inger Kveseth (leder), Gro Larsen og Bente Robertson
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Komiteen er ansvarlig for å lage terminliste for treningene og arrangementer i gruppa.
Terminlista blir lagt ut på retrieverklubben sin hjemmeside. Klubbens facebookside brukes
også til annonsering av treninger og arrangementer.
Kurs/arrangementer
Vi arrangerte et blodsporkurs i regi av klubben i mars 2019 med ekstern instruktør. Dette var
fulltegnet. Vi har arrangert “Åpen dag” med fokus på spor en gang på våren. Disse har vi
holdt åpne for alle. Det var fire som kom, men det er utfordrende å få dem til å fortsette på
treningene etterpå. Tilbakemeldingene har likevel vært positive og deltakerne sier de
opplever det som nyttig og at vi er inkluderende. Vi tok betalt, 50 kr for medlemmer og 100
kr for andre.
Aktiviteter gjennom året
Vi hadde fast brukstrening hver lørdag i vårsemesteret, de tre første lørdagene er lagt opp til
rundering og spor avhengig av hva folk ønsker, mens siste lørdag i måned er avsatt til
sportrening. Det var noe labert oppmøte på treningene i vårhalvåret. Dette gjorde at vi
valgte og ha kun to fellestreninger pr måned i høstsemesteret. I tillegg har vi valgt at det må
være minst tre påmeldte for at vi skal gjennomføre trening. Det har heller ikke dette året
vært en stabil gruppe som kommer jevnlig. Dette har gjort at vi har fokusert mest på spor og
blodspor. Vi får dermed ikke dekket hele spekteret til bruksaktiviteter sånn som vi ønsker
det. I høst ble vi først forhindret i å trene i august og september p.g.a. “hundesykdommen”.
De fellestreningene vi har hatt har variert fra 3-6 fremmøtte.
Mandagene er satt av til brukstrening, men dette er ikke fellestrening. Det har i løpet av
2019 ikke vært arrangert noen mandagstreninger. Ellers deler vi området med jakt-gruppa
mandag kveld, men vi har ikke benyttet oss av det.
Bruksgruppa deltar også i arbeidet med nye lavterskeltilbud til medlemmene som ble
igangsatt av styret i november.
På vegne av brukskomiteen
Inger Kveseth.

ÅRSBERETNING FRA LYDIGHETSKOMITEEN 2019
Lydighetskomiteen i 2019 har bestått av:
Tove Nina Klemmetsrud (leder), Torun Larsen, Grethe Stangeland Odland og Iris Meijer
Grethe gikk ut av komiteen i mai og vi takker henne for det store engasjementet for å drive
fram rallyaktiviteten i klubben.
I 2019 har komiteen videreført satsingen vi startet i 2018 på rallylydighet og miljøet har
utviklet seg veldig bra. Fellestreninger med instruktører har vært avholdt gjennom hele året
med godt oppmøte, i tillegg til mange spontane treninger som blir avtalt på gruppens
facebook-side. Vi har også investert mye i nytt treningsmateriell som blir brukt på
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treningene. Nye medlemmer har kommet til underveis og de mer erfarne har vært flinke til å
bidra til at de finner seg til rette i miljøet. Flere har tatt steget ut i konkurranseverden i år,
mens andre velger å bruke treningene som en kjekk aktivisering. Det er en flott gjeng som vi
ser fram til å jobbe videre med i 2020!
Vinteren 2018/2019 ble det arrangert rallycup over fem stevner i klasse 1 og 2 ganger (fire
uoffisielle pluss klubbens offisielle stevne) hvor de tre beste resultatene ble gjeldende for
cupen. 8 ekvipasjer deltok i cupen og vinner ble Torun Larsen med Kid; vi gratulerer!
30.-31.mars 2019 arrangerte klubben sitt første offisielle rallystevne, et dobbeltstevne i
samarbeid med Eurasierklubben. Arrangementet ble veldig vellykket med 36 startende
ekvipasjer fordelt på klasse 1,2,3 og Elite, og avdelingen var representert i alle klasser
utenom kl. 3. Vi fikk god opplæring i gjennomføringen fra Eurasierklubben og dommer
Barbara Ljovshin roste klubben for et av de best organiserte stevnene hun hadde vært med
på. Takk til alle som bidro til arrangementet som medhjelper eller deltager!
Høsten 2019 avholdt vi grunnkurs i hverdagslydighet over 8 uker med 9 deltagere for interne
instruktører (Torun Larsen og Tove Nina Klemmetsrud). Gode tilbakemeldinger fra
deltagerne som alle ønsket seg oppfølgingskurs i klubben. P.g.a. instruktørmangel har vi
dessverre begrenset kapasitet til å holde kurs så vi håper at flere ser verdien i å ta en
instruktørutdanning og bidra til klubbens videre arbeid. Vi har startet arbeidet med å lage et
nytt kursopplegg og fellestreninger i samarbeid med bl.a. brukskomiteen hvor målgruppen
er «hverdagshunden». Dette blir igangsatt våren 2020 og er en del av klubbens satsing på
lavterskeltilbud for en større bredde av medlemmene våre.
Hundesykdommen som stanset hele hunde-Norge noen uker på høsten fikk også
konsekvenser for våre planlagte aktiviteter. Fellestreninger og kurs fikk en ufrivillig pause.
Minikurset i Rally vi hadde satt opp i oktober måtte kanselleres og det samme ble det
eksterne motivasjonskurset for instruktører.
Flere av klubbens medlemmer er også aktive i offisielle lydighetskonkurranser, og vi vil
benytte anledningen til å gratulere alle disse med mange gode resultater i 2019.
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
På vegne av Lydighetskomiteen

ÅRSBERETNING FOR JAKTKOMITEEN 2019
Jaktkomiteen i NRK Avd. Rogaland har i 2019 bestått av følgende medlemmer:
Frank Hermansen (leder), Tove Svindland (sekretær), Pål Bådsvik (økonomiansvarlig)
Vegard Rosland (arrangementsansvarlig)
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Komiteen har gjennomført følgende aktiviteter i henhold til komiteens årshjul for 2019:
Jaktprøver
- Begynnerklasseprøve 8.mars med fire deltagere. Dommer Asbjørn Kristiansen
- Stavangerprøven, Åpen klasse og Eliteklassen 9. og 10.mars med totalt 44 påmeldte
hunder. Dommere: Asbjørn Kristiansen og Stefano Martinoli.
- Begynnerklasseprøve 8.desember med 10 påmeldte. Dommer Frank Hermansen
- Praktisk jaktprøver ble arrangert rullerende gjennom høsten. Fire deltagere stilte for
dommer Pål Bådsvik.
- Kvalifiseringsprøver ble arrangert rullerende gjennom året med dommerne Pål
Bådsvik og Frank Hermansen.
Det var også søkt om å arrangere A-prøve i Rogaland, men denne prøven måtte utsettes på
grunn av Mattilsynets begrensninger i forhold til hundesykdommen og ble til slutt avlyst på
grunn av for få deltagere.
Treninger og kurs
Det ble gjennomført fem kursmoduler i henhold til «Studieplan modulbasert kurs i jakt med
retriever» i mai. Til sammen var det 18 deltagere for instruktørene Tove Svindland, Vegard
Rosland, Pål Bådsvik og Frank Hermansen.
Jaktkomiteen har på oppdrag fra hovedstyret i Norsk Retrieverklubb utviklet og produsert
filmen «Hva bør du trene på for å lykkes på Working Test».
Frank Hermansen
På vegne av Jaktkomiteen
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SAK 7 – GODKJENNING AV REGNSKAP 2019

NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ROGALAND
Resultatregnskap 2019
DRIFTSINNTEKTER
kr
kr
kr
kr
kr
kr

RESULTAT
2019
67 742
43 100
14 503
43 875
9 641
15 645

kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr

194 507

kr

185 500

Beskrivelse
Områdeleie
Strøm
Klubbutstyr
Tjenester, honorarer
Vedlikehold av klubbområde
Kontorrekvisita
Møter og kurs
Prøver
Utstillinger
Diverse kostnader

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

RESULTAT
2019
23 000
5 534
19 072
27 022
2 725
1 803
20 030
47 956
24 685
18 463

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

BUDSJETT
2019
23 000
5 000
15 500
32 500
4 000
2 000
40 500
27 500
30 000
1 000

Sum driftsutgifter

kr

192 091

kr

181 000

DRIFTSRESULTAT

kr

2 416

kr

FINANSPOSTER
Renteinntekt
Bankgebyrer
Sum Finansposter

kr
kr
kr

1 567
765
802

TOTALRESULTAT

kr

5 021

Beskrivelse
Påmeldingsavgifter til prøver og utstillinger
Kursinntekter
Offentlig tilskudd
Medlemskontingenter
Møter/arrangementer
Diverse inntekter

Sum driftsinntekter

DRIFTSUTGIFTER

Årsmøte 2020

BUDSJETT
REGNSKAP VS
2019
BUDSJETT
77 500 -kr
9 758
46 900 -kr
3 800
5 000 kr
9 503
40 000 kr
3 875
3 000 kr
6 641
13 100 kr
2 545
kr

9 007

REGNSKAP VS
BUDSJETT
kr
kr
534
kr
3 572
-kr
5 479
-kr
1 275
-kr
198
-kr
20 470
kr
20 456
-kr
5 315
kr
17 463

kr
kr
kr
kr
kr
kr

RESULTAT
2018
59 560
42 895
4 600
39 360
2 635
27 690

kr

176 740

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

RESULTAT
2018
38 000
5 500
308
31 588
4 253
1 130
36 703
13 482
21 908
17 981

kr

11 091

kr

170 853

4 500 -kr

2 084

kr

5 887
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NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ROGALAND
Balanse pr. 31.12.2019
EIENDELER
Konto
1495
1900
1920
1922
1912

Beskrivelse
Varelager
Kasse, Styret
Bank, Styret
Sparekonto, Styret
Depositumkonto, Styret

SUM EIENDELER

Pr. 31.12.2019
Pr. 31.12.2018
kr
2 230 kr
3 624
kr
kr
kr
58 132 kr
53 051
kr
217 919 kr
216 385
kr
5 604 kr
5 804
kr

283 885

kr

278 864

EGENKAPITAL OG GJELD
Konto

Beskrivelse
2000 Innskudd egenkapital 2018
2050 Årsresultat 2019
Sum Egenkapital

Pr. 31.12.2019
kr
278 864
kr
5 021
kr
283 885

Pr. 31.12.2018
kr
271 895
kr
6 969
kr
278 864

2995 Kortsiktig gjeld
Sum Gjeld

kr
kr

kr
kr

SUM EGENKAPITAL/GJELD

kr
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Resultatregnskap 2019
Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland

DRIFTSINNTEKTER
Påmeldingsavgifter til prøver og utstillinger
Kursinntekter
Offentlig tilskudd
Medlemskontingenter
Møter/arrangementer
Diverse inntekter
Sum driftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Områdeleie
Strøm
Klubbutstyr
Tjenester, honorarer
Vedlikehold av klubbområde
Kontorrekvisita
Møter og kurs
Prøver
Utstillinger
Diverse kostnader
Sum driftsutgifter

STYRET

UTSTILLING

BRUKS

LYDIGHET

JAKT

TOTAL

36 860
5 000

9 900

9 250
15 450

21 632
12 750

14 503
43 875
2 035
11 742

6 773
1 403

250

833
2 250

67 742
43 100
14 503
43 875
9 641
15 645

72 155

50 036

10 150

27 783

34 382

194 507

7 000

23 000
5 534
19 072
27 022
2 725
1 803
20 030
47 956
24 685
18 463

16 000
5 534
3 820
8 918
2 725
1 803
20 030

5 000

12 206
8 104

3 046
5 000

7 861

40 096

15 063

24 685
2 000

73 891

26 685

5 000

29 570

55 142

190 288

Driftsresultat

-1 736

23 351

5 150

-1 787

-20 760

4 218

FINANSPOSTER
Renteinntekt
Bankgebyrer

1 567
765

1 567
765

Sum Finansposter

802

802

TOTALRESULTAT

-934

23 351

1 400

5 150

-1 787

-20 760

5 021

Noter til regnskapet 2019
Årets regnskap er gjort opp med et lite driftsoverskudd på 4 218 kr (5 021 kr inkl.
finansposter) mot 4 500 kr budsjettert. Både inntekter og utgifter er totalt litt høyere enn
budsjett og de største avvikene er beskrevet i detaljene nedenfor. Alt i alt opprettholder
klubben en grei økonomi hvor det på overordnet nivå er samsvar mellom inntekter og
utgifter for en klubb som drives på ideell basis. Det er likevel store forskjeller mellom hva de
enkelte komiteene har bidratt med i 2019 (se detaljer nedenfor).
Avdelingen har en stabil egenkapital som tilfredsstiller Norsk Retrieverklubbs anbefaling
(minimum ett års omsetning).
Styret
Netto resultat er ca 29 000 kr over budsjett. Dette skyldes i hovedsak økt
medlemskontingent, høyere momskompensasjon, tilskudd fra Grasrotandelen, samt mindre
uttak av motivasjonspenger fra (ca 10 000 kr vs 30 000 kr) og reduserte kostnader for
regnskapssystem.
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Utgiftssiden har i tillegg blitt belastet mer enn budsjettert for Medlemstjenester fra NRK
(både 2018 og 2019 faktura, Tjenester og honorarer) og innkjøp av ekstra nøkler til
klubbområdet pga. økt etterspørsel fra medlemmene (Klubbutstyr).
Posten for diverse inntekter og utgifter er høyere enn budsjett, men skyldes i hovedsak at
disse postene ble benyttet for å ta hånd om inn- og utbetalinger for klubbklær til
medlemmene som utgjør ca 9 000 kr.
Utstillingskomiteen
Netto overskudd for komiteen var på drøyt 23 000 kr som er det høyeste overskuddet
komiteen har bidratt med på svært mange år. Dette skyldes i all hovedsak et godt resultat fra
maiutstillingen med noe høyere påmelding, gode inntekter fra salg og lavere kostnader.
Det er bokført kursinntekter på 5 000 kr i 2019. 2 000 kr av disse gjelder kurs som ble
kansellert i 2019 og refundert (Diverse kostnader), og de resterende 3 000 kr gjelder kurs
som ble holdt i januar 2020.
Brukskomiteen
Netto overskudd for komiteen er bokført med drøyt 5 000 kr. 3 300 kr av dette er
kursinntekt for to av komiteens medlemmer som er blitt dekket av motivasjonspengene og
belastet Styrets konto.
Lydighetskomiteen
Komiteen har gått med et lite underskudd på i underkant 2 000 kr mot budsjettert
overskudd på 6 500 kr. Dette skyldes bl.a. lavere inntekter fra rallyprøven og lavere
kursinntekter enn budsjett pga avlyst kurs høsten 2019 som skyldtes hundesykdommen.
Rallyprøven gikk isolert sett med et lite overskudd på ca 2 500 kr.
Posten for innkjøp av utstyr er høyere enn budsjettert som i hovedsak skyldes at faktura for
ekstrabevilgning til utstyr godkjent av Styret i 2019 (4 250 kr) ikke ble mottatt og bokført før
2020. I denne posten ligger bl.a. også innkjøp av Rallylydighetsmerker som vil bli benyttet til
fremtidige prøver.
Jaktkomiteen
Komiteen hadde et negativt driftsresultat på litt over 20 000 kr mot budsjettert overskudd
på 1 600 kr. Dette skyldes i stor grad lavere deltagelse på prøver, noe lavere kursinntekter
samt dobbelt så høye kostnader enn budsjett for prøver. Dette inkluderer et etterslep av
lokale dommeroppgjør for prøver avholdt i 2018 (3 200 kr). Hundesykdommen førte til at
høstens A-prøve måtte utsettes og til slutt kanselleres p.g.a. for liten deltagelse, og bl.a.
forhåndsbetalte, ikke-refunderbare reisekostnader for dommer måtte dekkes av klubben.
Lokale dommerhonorarer for 2018
Det er en tidsforskyving på sluttoppgjørene fra NKK i forhold til regnskapsåret. Det
innebærer at enkelte av årets bokførte inntekter gjelder prøver holdt i 2018 (drøyt 3000 kr),
mens endelig oppgjør for bevegelige prøver høsten 2019 (BK, praktisk jakt) ikke blir utbetalt
før i regnskapsåret 2020.
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Leiekostnaden for Dysjaland (7 000 kr) har blitt belastet i sin helhet til jakt etter ønske fra
komiteen på Årsmøtet i 2019. Dette skyldes at området kun kan benyttes til
aktiviteter/arrangementer i regi av jaktkomiteen og er en forutsetning for gjennomføring av
de terminfestede prøvene.
Revisjonsberetning fra Børge:
SE EGET VEDLEGG

SAK 8 – ANSVARSFRIHET FOR STYRET FOR REGNSKAPET 2019
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 2020

NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ROGALAND
Budsjett 2020

DRIFTSINNTEKTER
Påmeldingsavgifter til prøver og utstillinger
Kursinntekter
Offentlig tilskudd
Medlemskontingenter
Møter/arrangementer
Diverse inntekter

AVD 10

AVD 20

AVD 30

AVD 40

AVD 50

STYRET

UTSTILLING

BRUKS

LYDIGHET

JAKT

TOTAL

0
0
14 000
45 000
2 500
1 500

80 000
2 000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

10 000
17 600
0
0
1 000
2 000

42 500
7 500
0
0
0
0

132 500
27 100
14 000
45 000
3 500
3 500

Sum - Driftsinntekter

63 000

82 000

0

30 600

50 000

225 600

DRIFTSUTGIFTER
Områdeleie
Strøm
Klubbutstyr
Tjenester, honorarer
Vedlikehold av klubbområde
Kontorrekvisita
Møter og kurs
Prøver
Utstillinger
Diverse kostnader

16 000
5 500
0
4 500
10 000
2 000
35 000
0
0
7 000

3 750
0
0
0
0
0
0
0
60 000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1 000
7 500
0
0
0
6 000
0
500

7 000
0
0
3 000
0
0
0
38 500
0
0

26 750
5 500
1 000
15 000
10 000
2 000
35 000
44 500
60 000
7 500

Sum - Driftsutgifter

80 000

63 750

0

15 000

48 500

207 250

DRIFTSRESULTAT

-17 000

18 250

0

15 600

1 500

18 350

SAK 10 – FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2021
Medlemskontingenten for avdeling Rogaland ble økt til 150 kr/år i 2019. Styret anbefaler å
opprettholde denne kontingenten for 2021.
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SAK 11 – GODKJENNING AV INSTRUKS FOR STYRE- OG KOMITEARBEID
Se eget dokument.
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SAK 12 – GODKJENNING AV NY INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AVDELING ROGALAND

Instruks for Valgkomiteen
i Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland
1. Oppnevning
Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland skal ha en valgkomite bestående av tre
medlemmer og ett varamedlem valgt av avdelingens Årsmøte i henhold til Norsk
Retrieverklubbs lover § 6-7.

2. Konstituering
Valgkomiteen konstituerer seg selv med leder formann samt to ordinære
medlemmer. Ved avstemning har de tre medlemmer en stemme hver.

3. Arbeidsoppgaver
Valgkomiteen skal forelegge hvert års Årsmøte forslag til kandidater til:
•
•
•
•
•
•

Leder
Kasserer
Styremedlemmer med varamedlem som er på valg
3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite
Revisor med vara
Representanter til årets Generalforsamling i NRK, NKK avdeling Rogalands
årsmøte og eventuelt andre verv det etter lovene eller årsmøtebeslutning
tillegges valgkomiteen å fremme forslag på.

4. Arbeidsmåte - frister
Valgkomiteen igangsetter sitt arbeid senest 15.11 ved å kontakte klubbens
enkeltmedlemmer og organisasjonsledd og søker herved fremmet forslag til egnede
kandidater.
I sine forslag skal valgkomiteen etterstrebe å sikre at kontinuiteten i NRK avdeling
Rogaland sitt arbeid sikres og at så dyktige tillitsvalgte som mulig foreslås.
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Videre bør man legge vekt på følgende:
•
•
•
•

at retrieverrasene representeres best mulig
at geografisk spredning av tillitsvalgte oppnås
at aktivitetsmessig spredning av tillitsvalgte oppnås
at vervene fordeles best mulig mellom de to kjønn.

Etter utløpet av forslagsfristen fastsatt i lovenes § 11.1 søker valgkomiteen snarest å
avslutte sitt arbeid gjennom å fremme sin innstilling i form av forslag til
stemmeseddel. I stemmeseddelen inntas først de kandidater som er anbefalt av
valgkomiteen. Dernest inntas innsendte forslag til kandidater som ikke har oppnådd
valgkomiteens anbefaling.
Valgkomiteen utarbeider en objektiv, kortfattet skriftlig presentasjon av alle foreslåtte
kandidater. Presentasjonen skal følge forslaget til stemmeseddelen.
Valgkomiteens innstilling skal foreligge så snart som mulig etter 31.12. dog senest 4
uker før årsmøtet skal holdes.

Vedtatt av årsmøtet i Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland 11. mars 2020.
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SAK 13 – GODKJENNING AV RETNINGSLINJER FOR FOND FOR BIDRAG TIL UTDANNING OG
KONKURRANSER

Retningslinjer for fond
for bidrag til utdanning og konkurranser
i Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland
Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland avsetter hvert år et beløp fra et eventuelt
resultatoverskudd til et fond for bidrag til utdannelse/konkurranse i
regnskapsbalansen til utnyttelse neste budsjettår. Det er styret som bestemmer
størrelsen på den årlige overføringen, første gang i budsjettåret 2019. Fondet bygges
gradvis opp og skal ikke overstige 25 000 kr.
Avdeling Rogaland sine medlemmer kan sende søknad til styret om bidrag til
utdanning eller deltagelse på konkurranse. Søknaden skal gjøres skriftlig med
angivelse av forventede eller påløpte kostnader, og om mulig vedlegges
dokumentasjon på dette.
Avdeling Rogaland sitt styre behandler de innkomne søknader på et ordinært
styremøte og aksepterer eller avslår søknaden, der en tar hensyn til søkerens
delaktighet i klubbens arrangementer samt hvor lenge medlemskapet i avdelingen
har vart.
Prinsipp for fastsettelse av bidragets størrelse skal være:
-

For bidrag til utdanning skal søkeren stille sine oppnådde kunnskaper til
klubbens beste i en eller annen form.
For bidrag til konkurranse skal søkeren ha blitt utpekt til å konkurrere nasjonalt
eller internasjonalt og dermed representerer NRK, avdeling Rogaland. Det
forutsettes også at mottaker skal bidra til klubben gjennom å formidle de
erfaringer eller opplevelser som er gjort.

Bidragets størrelse skal kunne utgjøre 50% av de påløpte kostnader, dog maksimalt
5000 kr pr søker pr år.

Vedtatt av årsmøtet i Norsk Retrieverklubb avdeling Rogaland 11. mars 2020.
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SAK 14 – GODKJENNING AV AVSETNING TIL FOND FOR BIDRAG TIL UTDANNING OG
KONKURRANSER
Dersom Årsmøtet godkjenner styrets anbefaling under Sak 12 fremmes følgende forslag til
vedtak:
Årsmøtet godkjenner at kr 5 000 av driftsoverskudd fra 2019 blir satt av i det nyopprettede
fondet for bidrag til utdanning og konkurranser. Overføringen gjøres i form av en
regnskapsmessig avsetning i balansen.
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SAK 15-19 - VALG 2020
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 loddtrektning.
Avdelingsstyret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer (hvis ikke
særskilt valgt) blant styremedlemmene.
Nåværende Styre:
Leder:
Torun Larsen
Nestleder:
Simen Adolfsen
Sekretær:
Tove Nina Klemmetsrud
Kasserer:
Iren Kydland
Styremedlem: Nina Huffmann
1. Vara:
Elisabeth Bowen
2. Vara:
Kristoffer Salvesen

Valgperiode
1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år

Valgår
2019
2019
2019
2018
2019
2019
2019

På valg 2020
Ja (tar ikke gjenvalg)
Nei
Ja (tar ikke gjenvalg)
Ja (tar ikke gjenvalg)
Ja (se note)
Ja (tar ikke gjenvalg)
Ja (tar ikke gjenvalg)

Note: Iren Kydland trakk seg som kasserer i september 2019 og Tove Nina Klemmetsrud
overtok kasserervervet ved siden av sekretærvervet. Nina Huffmann trekker seg etter ett år
av valgperioden sin. Vararepresentantene ble valgt inn i 2019 for kun ett år ettersom de
erstattet tidligere vararepresentanter Simen Adolfsen og Nina Huffmann som hadde ett år
igjen av sin opprinnelige valgperiode, og som i stedet trådte inn i faste styreroller i 2019.

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til styret 2020/2021:
Leder

Simen Adolfsen

1 år

Ny

Kasserer

Chanett Sagelv

2 år

Ny

Styremedlem

Jo Tandrevold
Erik Danielsen
Eva M. Føreid
Kristina Gilje
Bjart Sterner Berge

2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
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Presentasjon av kandidatene
Simen Adolfsen (ikke Isbjørn, det er bare et kallenavn) :)
Jeg jobber til daglig som prosjektleder innenfor elektrofag på alt fra næringsbygg til
leilighetsprosjekter. Når jeg ikke er på jobb går stort sett all min tid til hund. Jeg driver
aktivt med utstilling, og driver oppdrett av Golden Retriever. Jeg har i dag en flokk på 5
hunder, men som kommer til å øke ytterligere. Jeg har fattet en genuin interesse for
avl og genetikk, og bruker mye tid på dette arbeidet. i 2019 besto jeg ringsekretæreksamen, og kommer i år til å prøve å fullføre den utdannelsen.
Mitt største øyeblikk som hundeeier var nok da jeg besto terapi-hund utdannelsen
med min kjære Ylva, det å få bruke henne til å glede noen som er på sitt siste i livet gir
meg utrolig mye. Når jeg nå tar fatt på jobben som leder for norsk retrieverklubb avd.
Rogaland så gjør jeg dette med ydmykhet. Jeg har noen store sko å fylle etter et rivjern
av en dame som har gjort en fantastisk jobb for klubben over lang tid.
Men jeg har troen på at det nye styret kan yte klubben rettferdighet. Vi skal jobbe for
en klubb som både tar hensyn til elitehundene i sine respektive grener, såvel som å ta
vare på lavterskeltilbudene. Jeg brenner for en klubb som har plass til alle, hvor vi
sammen drar i samme retning for å få til et godt tilbud til alle.
Bjart Sterner Berge
Jeg har vært alenefar de siste 17 årene, men nå har hun eldste flyttet ut og hun yngste
er inne til førstegangstjeneste - så nå har jeg mye ledig tid til nye aktiviteter. Vi har en
toller, Nelly, som vi hadde planer for både utstillinger og agility, men hun er nok for
tiden bare familiehund. Nelly er en svært aktiv hund. Elsker å svømme etter pinner og
å finne skjulte godbiter i skogen.
Jeg har hatt to hunder tidligere. Først en afghaner, så en leonberger. Jeg har tidligere
erfaring fra styrearbeid både i aksjeselskap, politikken og kulturstiftelse. Av yrke er jeg
IT-ingeniør. Jobber fulltid.
Kristina Gilje
Jeg er Kristina Gilje, har en Golden retriever hannhund på 10 måneder. Er ny innenfor
hundetrening og er klar til å lære mer! Akkurat nå jobber jeg ikke, jobber for Hove
Fuglepark når de har åpent.
Erik Danielsen
Jeg heter Erik Danielsen. Sitter i dag som styreleder i sameiet vårt. Bor i Smeaheia
sammen med Bodil, en undulat og hunden Daisy, en Golden på 1,5 år. Hun kommer fra
Kennel Kleppetoppen som Bjørn og Gunn Byberg driver på Kleppe. Driver på med
utstilling så nå driver vi med «oppkjøring» til sesongen der. Lukter ellers litt på
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rallylydighet. Er også medlem forskjellige hundegrupper på Facebook. Går turer rundt i
nærområdet og i omegn.
Har ellers campingvogn på fast plass på Borestranda, som vi bruker mye hele året og
når vi får tid. Så det blir endel turer på stranden eller andre plasser på Jæren. På
privaten driver jeg nå og tar lastebil lappen, så det går mye tid til det med mye
egenstudie i tillegg til samlinger.
Det jeg kan bidra med i styret er å se ting med litt med andre øyne. Lytte til hva
medlemmene har å si og vil, bringe det videre. Øke treninger og samlinger innad i
gruppene og på tvers av dem.
Jo Tandrevold
Mann på 46 år. Bor i Sandnes. Har Tollertispen Ona sammen med kona og to
tenåringer. Ona er snart er to og et halvt år og er veldig glad i jakttrening. Jeg deltok på
jaktkurs mai/juni 2019, har trent jakt jevnlig etterpå. Ona er min første hund. Når jeg
ikke trener jaktlydighet på ulike jorder på Jæren driver jeg en landsomfattende
musikkorganisasjon som har 5000 medlemmer fordelt på 1000 band fra hele landet.
Jeg har jobbet med musikk- og kulturfrivillighet, både administrativt og politisk, siden
2004. Jeg har sittet i en rekke råd, utvalg og var nestleder i Musikkens studieforbund
(Norges nest største studieforbund) i fire år.
Chanett Sagelv
Jeg er altså Chanett, 45 år gammel, opprinnelig fra Østlandet men har snart 11 år her i
Rogaland, nærmere bestemt Jæren. Jeg er gift og har barn, hvor den ene bor hjemme
hos oss. Det er vel han som skal holde på med hund, men greit at vi er flere. Jeg har
hatt hund hele livet, holdt aktivt på det, og har prøvd meg på både store og små raser.
I november 2019 flyttet Delta inn hos oss, hun blir straks 19 uker og er av rasen flat.
Jeg er utdannet i helsevesenet, men har i den senere tid tatt ny utdannelse og da som
PT (personlig trener). Vi har et ønske om å drive med utstilling og ikke minst aktiviteter
som Gjørmelabben osv. Vi er aktive. Dette er ikke vår første flat, men har hatt pause
fra rasen siden 2011, og nå er vi i gang igjen.
Jeg ser frem til å jobbe i klubben som kasserer i 2 år, og jeg håper å få et godt
samarbeid i klubben og med medlemmene generelt sett.
Eva Føreid
Jeg heter Eva og har en flat på 4 år. Jeg prøver litt forskjellig av klubbens tilbud og
trives med det. Ellers jobber jeg i Klepp kommune som juridisk rådgiver.
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§ 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.
Valgkomiteen 2019/2020 bestod av:
Grethe Odland
Inger Kveseth
Lise Lunde
Jone Stangeland (vara)

På valg (tar ikke gjenvalg)
På valg (tar ikke gjenvalg)
På valg (tar ikke gjenvalg)
På valg (tar ikke gjenvalg)

Valgkomiteen innstiller følgende til valgkomite 2020/2021:
Elisabeth Bowen
Tove Nina Klemmetsrud
Iren Kydland
Iris Meijer

1 år
1 år
1 år
1 år

Ny
Ny
Ny
Ny

§ 6-8 Revisor
Årsmøtet velger hvert år revisor med vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir
innstilling til årsmøtet.
Valgkomiteen innstiller følgende til revisor 2020/2021 :
Børge Espeland

På valg (tar gjenvalg)

Valg av representant(er) og vararepresentant(er) til NRK’s Generalforsamling 2020
Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å utnevne representant(er) til Generalforsamlingen
2020
Valg av representant(er) til NKK region Rogalands Årsmøte 2021
Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å utnevne representant(er) til NKK region Rogalands
Årsmøte 2021.
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Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland
Til:
Fra:

Årsmøtet
Valgkomiteen

Sak:

Stemmeseddel Valg 2020

Valg for 2020 gjennomføres i.h.t. NRKs vedtekter for Lokalavdelinger, kapittel 6. Det skal
velges leder, kasserer, tre styremedlemmer og to vararepresentanter, samt valgkomite og
revisor.
Av de som er nominert som styremedlem for 1 år vil den med flest stemmer gå inn i styret
for ett år, mens de to neste går inn som varamedlemmer. Det skal også velges 3 medlemmer
og en vararepresentant til Valgkomiteen hvor den med færrest stemmer går inn som
varamedlem.

Valkomiteens innstilling:
Leder (inntil 1 kryss)

Simen Adolfsen

Ny, 1 år

Kasserer (inntil 1 kryss)

Chanett Sagelv

Ny, 2 år

Styremedlemmer (inntil 5 kryss)

Jo Tandrevold

Ny, 2 år

Erik Danielsen

Ny, 2 år

Eva M. Føreid

Ny, 1 år

Kristina Gilje

Ny, 1 år

Bjart S. Berge

Ny, 1 år

Tove Nina Klemmetsrud

Ny, 1 år

Iren Kydland

Ny, 1 år

Iris Meijer

Ny, 1 år

Elisabeth Bowen

Ny, 1 år

Børge Espeland

Gjenvalg 1 år

Valgkomite (inntil 4 kryss)

Revisor (inntil 1 kryss)
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