Avdeling Rogaland

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2020
NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND

Tidspunkt:
Sted:

Onsdag 11. mars 2020 kl. 19:00
Bogafjell Skole, Bogafjellbakken 1, 4324 Sandnes

Oppmøte: 14 medlemmer med stemmerett. Det var ingen innkomne forhåndsstemmer.
Avdelingen hadde 300 betalende medlemmer pr. 11.3.2020.
SAKSLISTE
1. Valg av referent
Tove Nina Klemmetsrud ble valgt som referent
2. Valg av møteleder/dirigent
Simen Adolfsen ble valgt som møteleder
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Aina Renate Tangen og Marianne Salte ble valgt til å signere årsmøteprotokollen
4. Valg av tellekorps
Inger Kveseth og Jo Tandrevold ble valgt som tellekorps.
5. Godkjenning av innkalling
Godkjent av et enstemmig årsmøte.
6. Godkjenning av styrets årsberetning for 2019
Det var ingen kommentarer til beretningene fra styret og komiteene og
årsberetningen ble godkjent av et enstemmig årsmøte.
7. Godkjenning av regnskapet for 2019
Tove Nina Klemmetsrud presenterte regnskapet med revisors godkjenning. Det var
1

ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapet og det ble godkjent av et
enstemmig årsmøte.
8. Ansvarsfrihet for styret for regnskapet 2019
Godkjent av et enstemmig årsmøte.
9. Fastsetting av kontingent for 2021
Forslag: Kontingenten for NRK avdeling Rogaland beholdes uendret for 2021.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
10. Godkjenning av budsjettet for 2020
Tove Nina Klemmetsrud presenterte budsjettet. Det var ingen spørsmål eller
kommentarer og forslaget ble enstemmig vedtatt.
11. Godkjenning av revidert «Instruks for Styre- og Komitearbeid»
Tove Nina Klemmetsrud presenterte bakgrunnen for det reviderte
styringsdokumentet «Instruks for Styre- og Komitearbeid». Dette dokumentet har
vært et viktig styringsverktøy gjennom flere år. Styret har det siste året jobbet med å
revidere dokumentet for å ta høyde for relevante endringer med spesielt fokus på
økonomistyring.
Det ble reist spørsmål om Retrieverklubben sentralt har lagt føringer for å
standardisere slike retningslinjer i avdelingene. Pr. idag gjelder primært «Lover for
Norsk Retrieverklubb» som overordnet styringsdokument for lokalavdelingen. Utover
dette finnes det ulike dokumenter som regulerer sentrale komiteer og utvalg, men
disse er ikke spesifikt rettet mot lokalavdelingenes behov.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner revidert «Instruks for Styre- og
Komitearbeid». Forslaget ble enstemmig vedtatt.
12. Godkjenning av ny «Instruks for Valgkomiteen»
Tove Nina Klemmetsrud presenterte bakgrunnen for den nye instruksen for
Valgkomiteen i avdeling Rogaland. Den er basert på instruksen som ble vedtatt av
Generalforsamlingen i 2019, kun tilpasset lokale forhold.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner ny «Instruks for Valgkomiteen». Forslaget ble
enstemmig vedtatt.
13. Godkjenning av ny «Retningslinje for fond for bidrag til utdanning og
konkurranser»
Tove Nina Klemmetsrud presenterte bakgrunnen for den nye retningslinjen for
etablering av et fond hvor medlemmer kan søke om tilskudd til relevant utdanning
eller deltagelse i konkurranser, begrenset oppad til 5000 kr pr søker pr år.
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Retningslinjen er basert på tilsvarende ordning i avdeling Oslo, og andre avdelinger
har adoptert tilsvarende regler. Fondet vil bygges opp gradvis gjennom en
regnskapsmessig årlig overføring av overskudd fra driften opp til et maksimumsbeløp
på 25 000 kr. Styret vil foreta individuell vurdering av søknader og vedta tilskudd
basert på prinsippene i retningslinjene.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner ny «Retningslinje for fond for bidrag til
utdanning og konkurranser og godkjenner samtidig at 5000 kr fra fjorårets overskudd
avsettes til dette fondet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
14. Valg av leder og styremedlemmer
Valget ble gjennomført i henhold til gjeldende regelverk. Det var ingen innkomne
forhåndsstemmer til valget. Valgkomiteen presenterte sin innstilling og kandidatene
ble presentert. Stemmetallene ble som følger:
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Simen Adolfsen
Chanett Sagelv
Jo Tandrevold
Erik Danielsen
Eva M. Føreid
Kristina Gilje
Bjart Sterner Berge

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

14 stemmer
14 stemmer
12 stemmer
10 stemmer
13 stemmer
9 stemmer
4 stemmer

I henhold til Valgkomiteens innstilling ble de to kandidatene som fikk færrest
stemmer valgt inn som vararepresentanter.

15. Valg av revisor og vararevisor
Revisor Børge Espeland

1 år

13 stemmer

Det forelå ikke noen kandidat til vararevisor.
16. Valg av valgkomite
Tove Nina Klemmetsrud
Iris Meijer
Iren Kydland
Elisabeth Bowen

1 år
1 år
1 år
1 år

13 stemmer
12 stemmer
9 stemmer
6 stemmer (vara)

I henhold til Valgkomiteens innstilling ble den kandidaten som fikk færrest stemmer
valgt inn som vararepresentant.
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17. Valg av avdelingens representanter til generalforsamlingen i Norsk Retrieverklubb
Årsmøtet ga styret mandat til å utnevne representant(er) til Generalforsamlingen
2020.
18. Valg av avdelingens representant NKK-Rogalands årsmøte
Årsmøtet ga styret mandat til å utnevne representant(er) til NKK region Rogalands
Årsmøte 2021.
19. Styrets orientering om aktuelle saker
Det var ikke meldt inn noen saker til årsmøtet og det var heller ingen
orienteringssaker fra styret.

______________________________
Aina Renate Tangen

_______________________________
Marianne Salte
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