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Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland  

 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021  
NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND  
 
 
Tidspunkt: Onsdag 24. februar 2021 kl. 19:00  
Sted: Digitalt årsmøte på Teams. 
 
 
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 2020  
7. Godkjenning av regnskapet for 2020  
8. Ansvarsfrihet for styret for regnskapet 2020  
9. Fastsetting av kontingent for 2022  
10. Godkjenning av budsjettet for 2021  
11. Godkjenning av revidert «Instruks for Styre- og Komitearbeid» 
12. Godkjenning av avsetning til fond for bidrag til utdanning og konkurranser 
13. Valg av leder og styremedlemmer  
14. Valg av valgkomité  
15. Valg av revisor  
16. Valg av avdelingens representanter til generalforsamlingen i Norsk Retrieverklubb  
17. Valg av avdelingens representant Norsk Kennel Klubb-Rogalands årsmøte  
 
 
 
 
 
Alle som har gyldig medlemskap i lokalavdelingen når årsmøtet holdes har møte- og stemmerett.  
 
 



Årsmøte 2021   retrieverklubben.no/rogaland     2 

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.  
 
Forhåndsstemmer sendes til: 
  
Norsk Retrieverklubb Avdeling Rogaland  
c/o Erik Danielsen  
Hansabeen 2  
4313 Sandnes  
 
 
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 med umiddelbar virkning med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
 
Årsmøtedokumentene består av følgende:  
 
● Årsberetning 2020  
● Resultatregnskap 2020  
● Balanse 2020  
● Revisors beretning 2020  
● Budsjett 2021  
● Revidert Instruks for styret og komiteene (eget vedlegg) 
● Valg, stemmeseddel  
 
 
 
 
 
VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER VELKOMMEN!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmøte 2021   retrieverklubben.no/rogaland     3 

SAK 6 – STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020  
 
Styret har i denne perioden bestått av:  
 
Leder:   Simen Adolfsen (til august), fungendende leder: Erik Danielsen (fra august)   
Nestleder:   Erik Danielsen (til august) 
Kasserer:   Chanette Sagelv (til mai), Kristina Gilje (fra juni), Erik Danielsen (fra november)  
Sekretær:   Eva M. Føreid 
Styremedlem:  Jo Tandrevold  
Varamedlem:  Kristina Gilje (til juni)  
Varamedlem:  Bjart Sterner Berge 
 
Antall medlemmer pr. 31.12.2019: 375  
Antall medlemmer pr. 31.12.2020: 373  
 
Styret har hatt 8 styremøter i denne perioden. Møtene ble frem til sommeren gjennomført fysisk. Fra 
høsten har styret hatt digitale møter på Teams av hensyn til krav om smittevern og etter råd fra både 
sentrale og lokale myndigheter. Vi har i tillegg har hatt samarbeidsmøter med både lydighetskomiteen, 
utstillingskomiteen og jaktkomiteen. Utover dette har styret håndtert en rekke henvendelser og saker 
via e-post mellom møtene.  
 
Klubbområdet på Sviland har blitt benyttet til kurs og fellestreninger gjennom hele året. I tillegg 
benyttes området til egentrening av medlemmer med egen nøkkel. Det er nå 34 medlemmer som 
disponerer egen nøkkel som også bidrar med dugnadsinnsats både på klubbområdet og i forbindelse 
med klubbens arrangementer. 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 2020 bare blitt utført løpende vedlikehold på området uten større investeringer. 
 
Leieavtalen på Dysjaland gård for jakttrening, jaktprøver og kurs har etter ønske fra grunneier ikke blitt 
fornyet for 2021. Grunneier har blant annet åpnet terrenget for turgåere og lagt til rette for økt 
hestesportaktivitet. Klubben har fra januar 2021 fått ny jaktkomité. Den nye jaktkomiteen består av 
Randi Sofie Seglem, Roar Børresen, Lars Kjetel Siqveland og Elisabeth Vårlid.  
 
Norsk Retriverklubb avdeling Rogaland vil takke Frank Hermansen, Pål Bårdsvik, Tove Svindland og 
Vegard A. Rosland for godt arbeid gjennom mange år. 
  
Familie- og rekrutteringskomiteen (FRK) i hovedstyret ble etablert høsten 2019 for å bidra til økt 
rekruttering til Retrieverklubben og få i gang flere lavterskeltilbud i avdelingene hvor målgruppen er 
familiehunden. Flere av komiteene i avdelingen har i 2020 gjennomført miljøtreninger med ulike 
aktiviteter, treningstips, fellesturer og sosialt samvær, alt i tråd med gjeldende krav til smittevern.  
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 facebooksider 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.  
 



Årsmøte 2021   retrieverklubben.no/rogaland     4 

Sponsoravtalene med Stavanger Dyrebutikk og Ålgård Zoo har bidratt med gavepremier til de ulike 
arrangementene våre og har fått promotering på våre hjemmesider. Avtalen vi har med Melings for 
levering av profileringsklær/-artikler med klubblogo har blitt opprettholdt i 2020 uten endringer.  
 
Til tross for at mange planer måtte endres som følge av pandemien kan avdelingen se tilbake på et 
svært aktivt år i 2020. Da de opprinnelige terminfestede prøvene måtte kanselleres var  
Norsk Kennel Klub (NKK) fleksible og tillot å flytte og søke om nye prøver senere på året. Dette har 
resultert i at avdelingen har arrangert flere offisielle prøver enn det som var planlagt. Klubben er svært 
fornøyd med at både deltakere og publikum har hatt forståelse for de restriksjonene som 
retningslinjene har pålagt oss som arrangører. 
 
Deltagelse på kurs og møter:  
 

● Kontaktmøte i Norsk Retrieverklubb v/ Tove Nina Klemmetsrud 
● Årsmøte i Norsk Kennel Klub Rogaland v/ Tove Nina Klemmetsrud 
● Generalforsamling Norsk Retrieverklubb v/ Simen Adolfsen  

 
Styret vil takke alle komitémedlemmer og andre frivillige for utrolig flott innsats i 2020. Vi vil også takke 
andre som har stilt seg til disposisjon og hjulpet oss i vårt arbeid. Vi ønsker det nye styret lykke til i 
kommende periode!  
 
På vegne av styret  
Jo Tandrevold  
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Årsberetning fra Utstillingskomiteen 2020 
 
Komiteen har i 2020 bestått av: Torun Larsen (leder), Simen Adolfsen (gikk ut av komiteen august 
2020). Vi har stor sett kommunisert via messenger, telefon og sporadiske treff, og ikke hatt behov for 
noen komitemøter utover dette.  
 
Utstillingen i mai ble flyttet til juni grunnet corona, den ble holdt på Øksnevad vg skole. Det var totalt 
135 valper og voksne hunder påmeldt. Dommere var Svein Helgesen og Line Hovde. Vi hadde og en 
utstilling i august 2020, samme helgen som NKK hadde sin på Orre. Denne dagen hadde vi 152 valper 
og voksne hunder påmeldt. Dommere denne dagen var Nina Skjelbred, Eirin Bekkelien og Hanne 
Kongsgård Wiik. Det var utrolig god stemning rundt ringene disse dagene. Vi fikk masse ros for 
arbeidet vi hadde lagt ned fra de oppmøtte på utstillingen og for utstillingsområdet. Utstillingskomiteen 
vil takke alle som hjalp til som medhjelpere på utstillingene, uten dere hadde det ikke gått.  
 
Utstillingene for 2021 er alt godt planlagt. Dommere på Mai utstillingen er Siv Sandø og Philippe 
Lammens. Og utstillingen i September er det dommer Arnaud Thioloy og en til som ikke er helt klar 
enda. Vi håper 2021 vil bli et normalt utstillingsår, og krysser fingrene for at alt sklir på skinner. Det er 
også søkt om å holde utstilling 29. januar 2022 da vil utstillingen bli avholdt i hallen til Dalane 
hundeklubb i Egersund og i september 2022, da motsatt dag av NKK. 
 
Utstillingstreningene vil legges opp annerledes fra 2021. Vi kommer til å arrangere 2-3 treninger rett før 
klubben arrangerer utstillinger. Dette pga det er få som kommer på treninger for tiden. Det blir lagt ut 
hjemmesiden og facebook når og hvor treningene blir avholdt. 
  
På vegne av Utstillingskomiteen 
Torun Larsen 
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Årsberetning fra Brukskomiteen 2020 
  
Brukskomiteen dette året har vært: Inger Kveseth (leder), og Gro Larsen og Bente Robertson 
(komitemedlemmer). 
  
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/aktiviteter:  
Sammen med Lydighetskomitéen arrangerte vi et Aktivitetskurs hvor vi hadde ansvaret for en fire 
timers innføring i spor. Deltakerne fikk både en økt med teori og de fikk prøve å legge spor på 
forskjellig underlag. Aktivitetskurset skulle vært på våren, men pga Covid-19 ble det utsatt til etter 
sommerferien. Kurset var fulltegnet. 7. juni hadde Bruksgruppe ansvar for gjennomføring av både 
valpetreff og miljøtrening/fellestur. Det var godt oppmøte på begge aktivitetene. Vi valgte å ikke 
arrangere Åpen dag dette året. Begrunnelsen for dette valget er at selv om det kanskje kommer noen 
nye som er innom og prøver seg så fortsetter de ikke etterpå. Vi opplever av det kan komme nye innom 
på en vanlig fellestrening og tar heller imot nye da. Dersom det kommer nye på en vanlig fellestrening 
som blir de informert om at det er velkomne, men at de må regne med litt mer venting fordi vi trener 
egne hunder.  
  
Aktiviteter gjennom året: 
I vårsemesteret arrangerte vi felles treninger annenhver lørdag med unntak av når all aktivitet ble 
stoppet pga lockdown. 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. Vi har fremdeles valgt å ha fellestreninger 
annenhver lørdag og med minst tre påmeldte for at vi skal gjennomføre trening. Vi opplever at det nå er 
flere som ønsker å prioritere og komme på trening nå når det ikke er hver uke. Det er fremdeles mest 
fokus på spor og blodspor. Så vi får fremdeles ikke dekket hele spekteret til bruksaktiviteter sånn som 
vi ønsker. I høst har vi hatt et godt oppmøte på fellestreningene. Fra november har det ikke vært lov å 
gjennomføre organiserte treninger pga smittevern. Dette er frustrerende siden vi fint klarer å holde to 
meters avstand og heller ikke er i kontakt med andres hunder når vi trener spor. I tillegg er det synd 
fordi vi endelig hadde begynt å få en fast gjeng som møtes til fellestreningene. Mandagene er satt av til 
brukstrening, men dette er ikke fellestrening. Det har fra november vært noen som har møtes privat til 
treninger blant annet på mandager.  Disse treningene blir avtalt på facebooksiden eller privat. Ellers 
deler vi området med jaktgruppa mandag kveld, men vi har ikke benyttet oss av det.  
  
På vegne av brukskomiteen 
Inger Kveseth 
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Årsberetning fra Lydighetskomiteen 2020 
  
Lydighetskomiteen i 2020 har bestått av: Tove Nina Klemmetsrud (leder), Torun Larsen og Iris Meijer 
  
2020 ble et annerledes år, men til tross for utfordringene alle hundeklubber møtte p.g.a. 
koronapandemien, skapte det også nye muligheter og andre måter å jobbe på. Kort oppsummert har vi 
hatt større aktivitet i komiteen dette året enn på lenge og rekrutteringen til aktivitetene våre har vært 
veldig god. Da Norge stengte ned i mars og vi nettopp hadde startet valpekurs, la vi om til online 
undervisning med individuelle treninger i stedet for å kansellere. Da vi måtte avlyse den terminfestede 
rallyprøven i mai, åpnet NKK for å flytte prøven til høsten og sette opp ekstra arrangementer innenfor 
smittevernreglene, noe vi valgte å gjøre. Koronameteren og antibac ble faste innslag på prøver, kurs 
og treninger, men alt ble gjennomført i tråd med regelverket og alle har tatt begrensningene på en 
sporty måte.  
  
Prøver: 
Vi arrangerte to rallylydighetsprøver i løpet av året. I juni arrangerte vi en ekstra kveldsprøve med bare 
klasse 1 og 2 hvor totalt 17 ekvipasjer stilte til start på klubbområdet på Sviland. Birgit Espeland var 
dommer for dagen. Her tok avd. Rogaland ubeskjedent de fire første plassene i klasse 1, så 
rekrutteringen er god! Den terminfestede prøven i mai ble flyttet til august med 28 startende fordelt på 
klasse 1,2,3 og Elite. Vi leide bane fra Sandnes Brukshundklubb, og Crystal Kay var dommer. Igjen 
markerte medlemmer fra avdeling Rogaland seg godt på resultatlistene J 
  
Kurs: 
I vårsemesteret avholdt vi valpekurs og valp/unghundkurs, og i høstsemesteret avholdt vi  valpekurs og 
grunnleggende hverdagslydighetskurs, totalt 31 deltagere. I tillegg utarbeidet vi i samarbeid med 
Brukskomiteen et nytt kurskonsept som vi valgt å kalle Aktivitetskurs; et lavterskelkurs uten 
forkunnskapskrav hvor de 6 deltagerne fikk prøve seg på ulike aktiviteter (Modul 1: Spor med 
Brukskomiteen, Modul 2: Nesearbeid med Siw Gjesdal fra Smeller Jæren, Modul 3: Rallylydighet med 
Lydighetskomiteen og Modul 4: Aktivisering i hverdagen med Lydighetskomiteen). Kurset ble fulltegnet 
på et par dager og fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne, så et tilsvarende opplegg vil vi nok 
videreføre i 2021 med litt justeringer basert på erfaringene fra første runde. 
  
Treninger: 
I 2020 har komiteen videreført satsingen på rallylydighet og miljøet har utviklet seg veldig bra, med 
stadig flere på fellestreningene – til tross for coronatiltak. Flere har også prøvd seg på offisielle prøver, 
men for mange er selve treningen hovedmålet. En kjekk aktivitet som passer alle hunder! I samarbeid 
med Brukskomiteen har vi også arrangert valpetreff og fellstur på våren, men disse måtte utgå pga av 
smittevernhensyn. Forøvrig vil vi som alltid takke alle gamle og nye medlemmer som har deltatt på 
kurs, prøver og treninger i løpet av året og oppfordrer flere til å bli med på å bygge et aktivt klubbmiljø 
framover!  
 
På vegne av lydighetskomiteen 
Tove Nina Klemmetsrud 
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Årsberetning fra Jaktkomiteen 2020 
 
Jaktkomiteen i NRK Avd. Rogaland har i 2020 bestått av: Frank Hermansen (leder),  
Tove Svindland (sekretær), Pål Bådsvik (kasserer) og Vegard Rosland (arrangementsansvarlig). 
 
Komiteen har gjennomført følgende aktiviteter i henhold til komiteens årshjul for 2020: 
 
Jaktprøver: 
 
● Kvalifiseringsprøve våren:  

7. mai med 5 påmeldte deltagere. Dommer Frank Hermansen 
● Stavangerprøven 1:  

BK, 8. mai med 5 påmeldte deltagere. Dommer Pål Bådsvik 
● Stavangerprøven 2:  

AK og EK, 9. mai med totalt 9 påmeldte hunder. Dommer Jostein Siring 
● Stavangerprøven 3:  

AK og EK, 30. mai med totalt 17 påmeldte hunder. Dommer: Pål Bådsvik 
● Stavangerprøven 4:  

AK og EK, 31. mai med totalt 15 påmeldte hunder. Dommere: Helen Gram Debuse 
● Stavangerprøven 5:  

EK, 1. juni med totalt 7 påmeldte hunder. Dommere: Frank Hermansen 
● Praktisk jaktprøver (fire prøvedager):  

Ble arrangert rullerende gjennom høsten. Seks deltagere stilte for dommer Frank Hermansen. 
● Kvalifiseringsprøve høst:  

10. oktober med 1 påmeldte deltagere. Dommer Frank Hermansen 
● Høstprøven:  

21. november med 9 påmeldte deltagere. Dommer Helen Gram Debuse 
 
Det ble gjennomført totalt ni prøver over tolv prøvedager. Det var også søkt om å arrangere dobbel 
internasjonal A-prøve i Rogaland, men disse prøvene måtte avlyses på grunn av Covid-19 
problematikk. 
 
Treninger og kurs: 
Det har blitt gjennomført to fellestreninger i vårhalvåret. Frank Hermansen, Tove Svindland og Vegard 
var instruktører på den første samlingen, og Cathrin Ovedal på den andre. Det ble ikke holdt jaktkurs 
våren 2020 pga. Covid-19. Det ble avholdt jaktkurs med Heidi Kvan høsten 2020 med 12 påmeldte 
deltagere. Totalt 3 treninger/kurs over fire dager. 
 
På vegne av Jaktkomiteen 
Frank Hermansen  
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styrets årsberetning for 2020 godkjennes. 
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SAK 7 – GODKJENNING AV REGNSKAP 2020  
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Noter til regnskapet 2020 
 
Regnskapet for 2020 er gjort opp med et overskudd på kr 87 838, mot et budsjett på  
kr 18 350. 
  
Dette skyldes i hovedsak følgende poster: 
  

● Flere jakt- og rallylydighetsprøver enn planlagt.  
● Større kursvirksomhet enn planlagt. 
● Økt medlemskontingent for lokalavdelingen (fra kr 120 til kr 150) for hele året 
● Ingen uttak av motivasjonsbudsjettet på kr 30 000 i regnskapsåret, men 

Jaktkomiteen tok ut kr 5 000 som blir bokført i 2021 p.g.a. forsinket oppgjør.  
Kr 15 000 er søkt overført til 2021 (Utstilling og Lydighet).  

● Ikke noe vedlikeholdsarbeid utført på klubbområdet mot kr 10 000 i budsjett 
● Flere dommeroppgjørsskjema for jaktprøver ble levert inn for sent til å komme med 

på årets regnskap slik at utgiftssiden for prøver er underrepresentert med kr 10 600 
● Faktura for leie av innendørs lokaler på Tjelta er ikke mottatt i regnskapsåret (årlig 

leieavgift kr 3 750).  
  
Ny kasserer ble utnevnt i juni, men enkelte bilag forsvant i overgangen. Disse postene er i all 
hovedsak klarert ut og proforma bilag inkludert. 
  
På grunn av pandemien måtte vi kansellere flybilletter for flere utstillingsdommere. Disse ble 
refundert i form av «Cashpoints» fra Norwegian hvor vi fremdeles har en utestående verdi på 
drøyt kr 14 000, men pr. i dag er det usikkert om det vil være mulig å få disse tilbake på grunn av 
den usikre økonomiske situasjonen til Norwegian. Utgiftene til de opprinnelige flybillettene er 
derfor bokført som utgift mot utstillingene. 
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Forslag til vedtak: 
Regnskapet for 2020 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmøte 2021   retrieverklubben.no/rogaland     14 

SAK 8 – ANSVARSFRIHET FOR STYRET FOR REGNSKAPET 2020  
 
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 dette 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.  
 
Forslag til vedtak: 
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.  
 
 
SAK 9 – GODKJENNING AV BUDSJETT FOR 2021  
 

 
 
Forslag til vedtak:  
Budsjett 2021 godkjennes. 
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SAK 10 – FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2022  
 
Medlemskontingenten for avdeling Rogaland ble økt til 150 kroner pr år i 2019. Styret anbefaler å 
opprettholde denne kontingenten for 2022.  
 
Forslag til vedtak:  
Kontingenten for 2022 opprettholdes på samme beløp som for 2021.  
 
 
SAK 11 – GODKJENNING AV REVIDERT INSTRUKS  
FOR STYRE- OG KOMITEARBEID  
 
Se eget dokument. Revisjon gjelder nytt avsnitt (tillegg) til punkt 2.5 “Regnskapsrutiner”. 
 
Forslag til vedtak:  
Revidert Instruks for styret og komiteene godkjennes. 
 
 
SAK 12 – GODKJENNING AV AVSETNING TIL  
FOND FOR BIDRAG TIL UTDANNING OG KONKURRANSER  
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner at 20 000 kroner av driftsoverskudd fra 2020 blir satt av i fondet for bidrag til 
utdanning og konkurranser. Overføringen gjøres i form av en regnskapsmessig avsetning i balansen.  
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SAK 13-15: VALG 2021  
 
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.  
 
Styret slik det ble konstituert etter årsmøtet i 2020: 
             

Valgperiode    Valgår             På valg 2021 
Leder:            Simen Adolfsen 1 år                 2020               Ja (se Note) 
Nestleder:      Erik Danielsen            2 år                 2020               Nei 
Sekretær:     Eva M Føreid            1 år                 2020               Ja (tar gjenvalg) 
Kasserer:  Chanett Sagelv         2 år                 2020               Ja (se Note) 
Styremedlem:  Jo Tandrevold            2 år                 2020               Nei  
1. Vara:         Kristina Gilje              1 år                 2020               Ja (se Note) 
2. Vara:         Bjart S. Berge            1 år                 2020               Ja (tar ikke gjenvalg) 
  
Note: Simen Adolfsen trakk seg fra ledervervet i august og Erik Danielsen gikk inn som 
fungerende leder. Erik ble valgt for 2 år i 2020 og har ett år igjen av sin styreperiode, og er derfor 
ikke på valg. Jo ble valgt for 2 år i 2020 og har ett år igjen av sin styreperiode, og er derfor ikke på 
valg. Chanett Sagelv trakk seg fra kasserervervet i mai og Kristina Gilje gikk inn som stedfortreder. 
Kristina trakk seg i november og Erik Danielsen har fungert som kasserer i den resterende 
perioden.  
 
Valgkomiteen innstiller følgende nye kandidater til styret 2021/2022:  
 
Leder   Inger Kveseth  1 år  Ny  
 
Kasserer   Andrea Larsen 2 år  Ny  
 
Varamedlem  Lise Øglænd  2 år Ny 
   Kristoffer Salvesen 1 år Ny 
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Presentasjon av kandidatene til styret 
 
Inger Kveseth 
Jeg er 52 år og kommer i fra Skien, men har bodd på Hundvåg, Stavanger siden 1997. Gift og har 
to barn som begge er flyttet hjemmefra. Hjemme har vi flatten Kiara på 6 år, hun er vår andre flat. 
Mann og barn har vel i grunnen stort sett hatt ansvar for kos og jeg for både kos og trening. Kiara 
er veldig glad i å bruke nesa si så vi holder på med spor, både vanlig og blodspor. Jeg er leder i 
Brukskomitéen. Jeg ble har vært i Brukskomitéen siden 2016. Jeg har også vært aktiv i 
fagforeningsarbeid fra 1995. Først for Lærerlaget/Utdanningsforbundet før jeg meldte overgang til 
Skolenes Landsforbund. Jeg har både vært styremedlem og nestleder i løpet av disse årene. Når 
jeg ikke holder på med hund eller annen jobbing er jeg veldig glad i å padle rundt i den fine 
skjærgården som er nesten rett utfor stua. 
  
Andrea Larsen 
Jeg er jente på snart 20 år. Bor på Øksnevad/Klepp sammen med mamma, pappa og lillesøster. 
Har to Flat Coated retriever og en Border Collie i hus. Jeg har stor interesse for utstilling og startet 
med Juniorhandling i 2012 med vår daværende Flatcoated retriever Easy. I 2014 startet jeg å gå 
konkurranser med datteren til Easy, Bella. Bella og jeg har frem til dagen jeg ble 18 år, drevet med 
dette. Vi har deltatt på mange utstillinger og kvalifisert oss til NM, EM i 2015 og plass med 
landslaget i 2018 med gode resultater. Jeg har også vært med og holdt utstillingstreninger. Jeg 
ønsker å gå inn i styret for å få inn litt yngre krefter og ønsker å være med å utvikle klubben.  
  
Lise Øglænd 
Jeg er 44 år og bosatt i Sandnes med Toller gutten min, Kaos på 4 år.  Mor til voksen gutt på 21, 
som har flydd redet. Kreativ av yrke og hobby, og har noen års erfaring som styreleder i div.styrer. 
Driver aktivt med rallylydighet og litt med spor og rundering.Har et stort hjerte for 
hundesport/aktivitet og trives best når miljøet er stort, engasjert og åpent for alle!  
Vi har kurset oss gjennom Røde Kors sitt besøkshund program, og Kaos jobber som fast annsatt 
ved Åse bo og aktivitetshjem, med tittelen Besøkshund på brystet.  
  
Kristoffer Salvesen 
Jeg er 34 år og bosatt sammen med min kone Inger Helen og våre 3 barn i Nedstrand utenfor 
Haugesund. Sammen har vi fire flatcoated retrievere og driver en bitte liten kennel kalt Kennel 
Svebekken. Så langt har vi hatt to kull, og syntes det er utrolig spennende å kunne følge valpene 
og hvordan de trives i nye hjem. For det meste driver vi med utstilling, men vi konkurrerer også 
innen blodspor. Hundene benyttes som ettersøkshunder i eget jaktlag. 
Til daglig arbeider jeg som rektor ved Tveit Vidaregåande Skule. Her er vi så heldige å ha egen 
hundelinje hvor i dag hele 18 elever har med egen hund. Har vært vararepresentant i avdelingens 
styre ett år tidligere, gikk ut i 2019. 
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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 2020/2021 bestod av:  
 
Tove Nina Klemmetsrund  På valg (tar ikke gjenvalg)  
Iren Kydland    På valg (tar gjenvalg) 
Iris Meijer    På valg (tar gjenvalg)  
Elisabeth Bowen    På valg (tar ikke gjenvalg) 
 
 
Valgkomiteen innstiller følgende til valgkomite 2021/2022:  
 
Trude Birgitte Grønning 1 år  Ny  
Anne Skaarland   1 år  Ny  
Iren Kydland   1 år  (gjenvalg) 
Iris Meijer (vara)  1 år  (gjenvalg) 
 
 
Presentasjon av kandidatene til valgkomiteen: 
  
Trude Birgitte Grønning 
Jeg er 48 år og bor på Hommersåk i Sandnes. Er den lykkelige eier av Amanda, en gul Flat på 
snart 4 år, og Trixie, en godt voksen korthåret Chihuahua-dame på 9år.  Jeg begynte mitt hundeliv 
for over 30 år siden med en Shetland Sheepdog tispe og videre 1 tispe og 1 hannhund Rhodesian 
Ridgeback. Disse trente jeg lydighet og bruks med.  Var også medhjelper på adferdstesting av 
hunder. For et kjekt liv det var; utrolig lærerikt.  
Så kom barn og en annen hverdag før jeg på ny var klar for hundeliv igjen. Jeg har nå vært med 
brukshundgjengen på et par kurs og treninger. Har også oppdaget Rallylydighet, og kommer til å 
fortsette der. Har også vært på et kjekt og inspirerende Smellerkurs. 
Utenom hund og jobb, er jeg birøkter, hobbygrønnsakdyrker og har en gård i Flekkefjord med litt 
drift. 
  
Anne Skaarland 
Jeg bor på Sandnes og er 63 år. Jeg har en Flat coated retriever tispe på 5 år, min andre. 
Hovedaktiviteten er turer i skog og mark, men vi har deltatt på kurs innen rallylydighet, agility og 
selvsagt hverdagslydighet, samt utstillinger. Jeg har deltatt i ulike frivillighetsarbeid innen seiling 
de siste 10 år. Jeg har vært medlem av valgkomiteen i Norges Seilforbund i fire år, dette vervet 
avsluttes i mars. Før det var jeg leder i Rogaland Seilkrets, og før der igjen var jeg i flere år 
ansvarlig for onsdagsregattaen.  
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§ 6-8 Revisor  
Årsmøtet velger hvert år revisor med vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir innstilling til 
årsmøtet.  
 
Valgkomiteen innstiller følgende til revisor 2021/2022:  
 
Børge Espeland  På valg (tar gjenvalg)  
 
Valg av representant(er) og vararepresentant(er) til NRK’s Generalforsamling 2021 
 
Forslag til vedtak:  
Styret gis mandat til å utnevne representant(er) til Generalforsamlingen 2021  
 
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:  Årsmøtet  
Fra:  Valgkomiteen  
 
Sak: Stemmeseddel Valg 2021  
 
Valg for 2021 gjennomføres i henhold til Norsk Retrieverklubbs vedtekter for Lokalavdelinger, kapittel 
6. Det skal velges leder, kasserer, ett styremedlem og to vararepresentanter. Det skal også velges tre 
medlemmer og en vararepresentant til Valgkomiteen, samt revisor.  
 
Valgkomiteens innstilling: 
 

Leder (inntil 1 kryss) Inger Kveseth Ny, 1 år  

Kasserer (inntil 1 kryss) Andrea Larsen Ny, 2 år  

     

Styremedlem (inntil 1 kryss) Eva M. Føreid Gjenvalg, 2 år  

Varamedlemmer (inntil 2 kryss) Lise Øglænd Ny, 2 år  

 Kristoffer Salvesen Ny, 1 år  

    

Valgkomité (inntil 4 kryss) Trude B. Grønning Ny, 1 år  

 Anne Skaarland Ny, 1 år  

 Iren Kydland Gjenvalg, 1 år  

 Iris Meijer (vara) Gjenvalg, 1 år  

    

Revisor (inntil 1 kryss) Børge Espeland Gjenvalg, 1 år  
 
 


