
Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022
NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND

Tidspunkt: Onsdag 9. mars 2022 kl. 19:00
Sted: Bogafjell skole / 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 2021
7. Godkjenning av regnskapet for 2021
8. Ansvarsfrihet for styret for regnskapet 2021
9. Fastsetting av kontingent for 2023
10. Godkjenning av budsjettet for 2022
11. Godkjenning av avsetning til fond for bidrag til utdanning og konkurranser
12. Valg av leder og styremedlemmer
13. Valg av valgkomité
14. Valg av revisor
15. Valg av avdelingens representanter til generalforsamlingen i Norsk Retrieverklubb
16. Valg av avdelingens representant Norsk Kennel Klubb-Rogalands årsmøte

Alle som har gyldig medlemskap i lokalavdelingen når årsmøtet holdes har møte- og stemmerett.
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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.

Forhåndsstemmer sendes til:

Norsk Retrieverklubb Avdeling Rogaland
c/o Inger Kveseth
Grasholmkroken 21 A, 0101
4077 Hundvåg

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 2021
● Resultatregnskap 2021
● Balanse 2021
● Revisors beretning 2021
● Budsjett 2022
● Valg, stemmeseddel

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER VELKOMMEN!
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SAK 6 – STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021

Styret har i denne perioden bestått av:

Leder: Inger Kveseth
Nestleder: Erik Danielsen
Kasserer: Andrea Larsen
Sekretær: Eva M. Føreid
Styremedlem: Jo Tandrevold
Varamedlem: Lise Øvrehus Øglænd (til oktober)
Varamedlem: Kristoffer Salvesen

Antall medlemmer pr. 31.12.2020: 373
Antall medlemmer pr. 31.12.2021: 412

Styret har i denne perioden hatt 11 styremøter. Møtene har blitt gjennomført både fysisk og digitalt,
avhengig av 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.

Klubbens område på Sviland har blitt benyttet til kurs og fellestreninger gjennom hele året. Området
brukes også til egentrening av medlemmer med egen nøkkel. Det er nå 32 medlemmer som disponerer
egen nøkkel. Disse bidrar med dugnadsinnsats både på klubbområdet og i forbindelse med klubbens
arrangementer. Leieavtalen for klubbområdet på Sviland gjelder fram til 1. juli 2022. Avdelingen er i
forhandling med grunneier om betingelsene for videre leie. I 2021 har dugnadsarbeidet bestått i å fylle
på ny steinstøv på parkeringsplassen, rydde i kratt, samt klippe plen og luke. Det har ikke blitt gjort
større investeringer. Den nye jaktkomiteen har skaffet nytt treningsområde for jakt på Bore. Dette er
godt tilrettelagt for aktiviteten og blitt blant annet brukt til klubbens fellestreninger og
kvalifiseringsprøver.

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.

Sponsoravtalene med Stavanger Dyrebutikk og Ålgård Zoo har bidratt med gavepremier til de ulike
arrangementene våre, og som motytelse får sponsorene promotering både på våre hjemmesider og på
fysiske arrangementer. Klubbens avtale for profileringsklær/-artikler med klubblogo hos Melings AS har
blitt opprettholdt i 2021 uten endringer.

Til tross for at mange planer måtte endres som følge av pandemien kan avdelingen se tilbake på et
aktivt år i 2021. Avdelingen har arrangert miljøtreninger, valpekurs og hverdagslydighetskurs,
nybegynnerkurs i jakt, fellestreninger for jakt, jaktprøver i alle klasser, rallylydighetsstevne for alle
klasser. Klubben gjennomførte også “Hundens dag” - et åpent familiearrangement på klubbområdet på
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Sviland. Dette var svært vellykket med rekordhøyt oppmøte. Det har i tillegg blitt gjennomført utstilling
på Øksnevad i september.

Deltagelse på kurs og møter:

● Årsmøte i Norsk Kennel Klub Rogaland v/ Inger Kveseth og Erik Danielsen
● Generalforsamling Norsk Retrieverklubb v/ Inger Kveseth og Erik Danielsen
● Digitalt dialogmøte i Norsk Kennel Klub Rogaland v/ Inger Kveseth og Erik Danielsen

Styret vil takke alle komitémedlemmer og andre frivillige for utrolig flott innsats i 2021. 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

Årsberetning fra Utstillingskomiteen 2021

Komiteen har i 2021 bestått av følgende medlemmer: Karoline Tobiassen Hansen (leder),
Torhild Søllesvik, Iren Kydland, Inger Helene Lund og Torun Larsen (gikk ut av komiteen september
2021).

I 2021 ble det avholdt 3 utstillingstreninger i forkant av utstillingen vår i september. Disse ble holdt på
klubbens område på Sviland. Komiteen arrangerte også en miljøtrening i november 2021, også denne
på området på Sviland. Denne dagen var det godt oppmøte av både hunder og eiere i alle aldre.

Utstillingen i mai ble avlyst pga. Covid-19. Utstillingen i september ble holdt som planlagt, men med
andre dommere pga. Covid-19. Utstillingen ble holdt på Øksnevad vgs, og dommerne var
Per Iversen og Anne Tove Strande. Det var 135 hunder, og 26 valper påmeldt. Vi i utstillingskomiteen
ønsker å takke alle som hjalp til som medhjelpere denne dagen, vi hadde ikke klart å gjennomføre
utstillingen uten dere.

Utstillingen i 2022 vil bli avholdt 3. september på Øksnevad vgs. Dommere vil være Arnaud Thioloy og
Philippe Lammens. 14.-15. mai 2022 arrangerer vi utstillingskurs med Hafdís Jóna. Vi satser også på å
få holdt en del utstillingstreninger utover våren og høsten.

På vegne av Utstillingskomiteen
Karoline Tobiassen Hansen
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Årsberetning fra Jaktkomiteen 2021

Jaktkomiteen har i 2021 bestått av: Roar Børresen (leder), Randi Sofie Seglem (leder til august),
Lars Kjetel Siqveland, Elisabeth Vårlid og Annette Egeland.

Komiteen har gjennomført følgende aktiviteter i 2021:

Jaktprøver:

Klasse/dato Deltakere Dommer
- BK 19/3: 8 deltakere Frank Hermansen
- EK 2/10: 8 påmeldte, 6 deltok Svein Scheie
- AK 2/10: 6 deltakere Svein Scheie
- EK 3/10: 6 deltakere Svein Scheie og Trine Lise Tryterud
- AK 3/10: 6 deltakere Svein Scheie og Trine Lise Tryterud
- BK 6/11: 10 påmeldte, 9 deltok Jostein Siring

Kvalifiseringsprøver:

Dato Deltakere Dommer
11/3: 6 deltakere Roar Børresen
23/10 5 deltakere Roar Børresen

Treninger og kurs:
Det ble arrangert et jaktkurs for nybegynnere over 4 kvelder i september. Vi gjennomførte også en
kveld med jaktintroduksjon til gruppen som gikk på klubbens aktivitetskurs på våren.

Fellestreninger:
Det ble arrangert 10 fellestreninger i løpet av 2021. Det har variert fra 8 til 14 deltakere på disse
treningene.

På vegne av Jaktkomiteen
Roar Børresen
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Årsberetning fra Lydighetskomiteen 2021

Lydighetskomiteen ble høsten styrket med tre nye medlemmer og består nå av:
Tove Nina Klemmetsrud (leder), Torun Larsen, Iris Meijer; Lise Øglænd (ny), Linda Knutsen
Stava (ny) og Sara Brunborg Jakobsen (ny).

Komiteen har hatt flere møter og de nye medlemmene har kommet godt i gang. Flere
komitemedlemmer ønsker å ta instruktørutdanning og det jobber vi med å få til. 2021 ble også preget
av koronapandemien, men vi klarte likevel å ha en god aktivitet gjennom året, med både kurs,
fellestreninger og prøver, og rekrutteringen har vært veldig god.

Prøver:
For første gang arrangerte vi en dobbelt rallylydighetsprøve i august med 79 startende ekvipasjer over
to dager fordelt på alle fire klasser. Vi leide bane fra Sandnes Brukshund Klubb og Nina Tandberg var
dommer. Denne prøven var også grunnlaget for tildeling av den første regionmesteren i region Vest, og
det var Audhild Mæland fra Stavanger Brukshundklubb som vant denne prisen.

I november arrangerte vi et uoffisielt stevne med dommer Ghita Fossum hvor vi kåret våre første
klubbmestere i rallylydighet i klasse Rekrutt, klasse 1 og klasse 2. Totalt 14 deltakere deltok denne
gangen og vi satser på å utvide til klasse 3 og Elite neste år.

Kurs:
I vårsemesteret avholdt vi valpekurs, unghundkurs og aktivitetskurs (i samarbeid med Brukskomiteen
og Jaktkomiteen), og i høstsemesteret avholdt vi to valpekurs. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er
gode og flere kommer tilbake til nye kurs og fellestreninger etter avsluttet kurs.

Treninger:
Komiteen har videreført satsingen på rallylydighet og miljøet har utviklet seg veldig bra, med stadig
flere på fellestreningene til tross for koronatiltak. I juni arrangerte vi konkurransetrening med Ghita
Fossum som erstatning for det offisielle kveldsstevnet som måtte kanselleres. Fellestreningene har blitt
utvidet til fire samlinger pr. måned hvor en lørdag er spesielt rettet mot nybegynnere og en lørdag er
konkurransetrening. Og vi blir stadig flere! Noen har også prøvd seg for første gang på offisielle prøver,
men for mange er selve treningen hovedmålet. En kjekk aktivitet som passer alle hunder! I
høstsemesteret arrangerte vi miljøtreninger for medlemmer i samarbeid med Brukskomiteen og
Utstillingskomiteen med stort oppmøte, så dette tilbudet tyder det på at medlemmene våre setter pris
på.

På tampen av 2021 fikk vi den gode nyheten at klubben v/ Lydighetskomiteen hadde fått
tilskudd på kr 20 000 fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av nytt utstyr til rallylydighet. Dette betyr at vi nå
blir i stand til å gjennomføre offisielle prøver og treninger med godkjent treningsmateriell i alle klasser.
Noe av utstyret er allerede kommet på plass, resten kommer i løpet av våren 2022. Vi gleder oss til å ta
det i bruk!
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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

Årsberetning fra Brukskomiteen 2021

Brukskomiteen dette året har bestått av: Inger Kveseth (leder), 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 facebookside brukes
også til annonsering av treninger og arrangementer.

Kurs/aktiviteter:
Sammen med Lydighetskomitéen og Jaktkomitéen arrangerte vi et Aktivitetskurs hvor vi hadde
ansvaret for en fire timers innføring i spor 8.mai. Deltakerne fikk både en økt med teori og de fikk prøve
å legge spor på forskjellig underlag. 14.mars hadde Bruksgruppe ansvar for gjennomføring av både
valpetreff og miljøtrening/fellestur. 28.august deltok vi på Hundens dag på området til klubben. Det var
et godt fremmøte. Gro og hunden Emma gikk spor, etterpå fikk de fremmøtte prøve å gå spor med
egen hund. 6.november hadde Brukskomitéen ansvar for en av miljøtreningene og det var rundt 16
som deltok.

Aktiviteter gjennom året:
Vi har arrangert felles treninger annenhver lørdag med unntak av når all aktivitet ble stoppet
pga lock down. Vi har fremdeles valgt å ha felles treninger annenhver lørdag og med minst
tre påmeldte for at vi skal gjennomføre trening. Det er fremdeles mest fokus på spor og
blodspor.

På vegne av brukskomiteen
Inger Kveseth

Forslag til vedtak:
Styrets årsberetning for 2021 godkjennes.
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SAK 7 – GODKJENNING AV REGNSKAP 2021
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Noter til regnskapet 2021
Regnskapet for 2021 viser et et positivt driftsresultat på kr 68 196. Overskuddet skyldes i
hovedsak følgende poster:

● Høyere kursinntekter (konto 3200)
● Høyere inntekt fra medlemskontingenter (konto 3900)
● Mindreforbruk av motivasjonsbudsjettet for komiteene (konto 6860)
● Ingen reisekostnader til fysiske møter i NRK og NKK sentralt pga COVID-19
● Lavere utgifter til prøver og utstillinger pga coronakanselleringer, men samtidig også

lavere inntekter.

Øvrige kommentarer:
Avdelingen har ennå ikke mottatt full momskompensasjon for 2020 pr. 31.12.2021, noe som
normalt utgjør ca 5 000 kroner. Øvrige offentlige tilskudd omfatter kr 1 500 i Grasrotandel fra Norsk
Tipping, og kr 10 000 i kursstøtte fra Studieforbundet Natur og og Miljø. Kr 2 000 har blitt delt ut fra
Fond for støtte til utdanning og konkurranser (deltagelse i Nordisk mesterskap i jakt). Forsinkede
dommerutgifter for jaktprøver fra 2020 utgjør i overkant av kr 10 000 av totalt kr 78 000 kr betalt i
tjenester og honorarer
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Klubben har en solid økonomi og egenkapitalen har økt til kr 439 919 med årets positive
driftsresultat.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2021 godkjennes.

SAK 8 – ANSVARSFRIHET FOR STYRET FOR REGNSKAPET 2021

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.
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SAK 9 – GODKJENNING AV BUDSJETT FOR 2022

Forslag til vedtak:
Budsjett 2022 godkjennes.
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SAK 10 – FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2023

Styret anbefaler å opprettholde gjeldende kontingentsats for 2023.

Forslag til vedtak:
Kontingenten for 2023 holdes på samme beløp som for 2022.

SAK 11 – GODKJENNING AV AVSETNING TIL
FOND FOR BIDRAG TIL UTDANNING OG KONKURRANSER

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner at 25000 kroner av driftsoverskudd fra 2021 blir satt av i fondet for bidrag til
utdanning og konkurranser. Overføringen gjøres i form av en regnskapsmessig avsetning i balansen.

SAK 12-14: VALG 2022

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 2021:

Valgperiode    Valgår             På valg 2021
Leder: Inger Kveseth 1 år                 2021               Ja (tar ikke gjenvalg)
Nestleder: Erik Danielsen 2 år                 2020               Ja (tar gjenvalg)
Sekretær: Eva M Føreid 2 år                 2021               Nei
Kasserer: Andrea Larsen 2 år                 2021               Ja (se Note)
Styremedlem: Jo Tandrevold 2 år                 2020               Ja (tar ikke gjenvalg)
1. Vara: Lise Øglænd 2 år                 2021               Ja (se Note)
2. Vara: Kristoffer Salvesen 1 år                 2021               Ja (ikke gjenvalg)
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Note: Andrea Larsen trekker seg etter ett år av sin periode som kasserer. Lise Øglænd trakk seg
som vararepresentant høsten 2021 for å gå inn som fast medlem i Lydighetskomiteen.

Valgkomiteen innstiller følgende nye kandidater til styret 2022/202:

Leder Roy Hendum 1 år Ny
Kasserer Sølvi Fausk 2 år Ny
Styremedlem Emilie Børresen 2 år Ny
Styremedlem Erik Danielsen2 år Gjenvalg
Varamedlem Maren Hatlestad 2 år Ny

Kristoffer Salvesen 1 år Gjenvalg

Presentasjon av kandidatene til styret:

Roy Hendum
Jeg er 35 år gammel, gift med Kinga og bor på Figgjo. Jobber som ingeniør med sporadiske
offshoreturer. Vi fikk vår første hund i midten av 2021. Han heter Loki og er en golden retriever fra
kennel Gullgolden i Sandefjord. Vi gikk valpekurs med Tove Nina og Torunn her i klubben og fant oss
etter hvert til rette i bruksgruppen. Er nå ferskeste medlem i brukskomiteen. Har ikke styreerfaring, men
håper jeg kan bidra så godt jeg kan.

Sølvi Fausk
Jeg heter Sølvi Fausk, bosatt i Haugesund med mann, barn (tenåring) og 2 overlykkelige labradorer.
Jeg har variert praktisk bakgrunn og utdannelse som ingeniør og arbeider i dag som rådgiver for
ledelsessystemer. Vi er aktive med hundene våre; tur, utstilling og spor som hovedaktivitet, men er ikke
vanskelig å overtale for å prøve nye ting. Som nevnt i tidligere dialog så vil jeg gjerne være med å
bidra, gitt noe avstand. Kasserer er da en rolle som jeg kan fylle om styret ønsker dette.

Emilie Børresen
Emilie Børresen, er 28 år og har hatt retrievere rundt meg siden jeg var noen måneder gammel. Vi
hadde noen flatcoated retrievere, og senere jaktlabradorer som alle har blitt brukt til konkurranse innen
retrieverjakt og praktisk jakt. I 2016 fikk jeg meg en liten mellompuddel som måtte finne seg i å være
med på trening med retrieverne, for “mor” skulle trene jakt, og det måtte krøllen bare finne seg i. Det
var mitt første møte med retrieverklubben som hundeeiger, og jeg ble varmt tatt i mot til tross for at jeg
hadde “feil” hund med meg. Det ble likevel litt dumt å legge ned så mange timer til trening når hunden
aldri kom til å få konkurrere på lik linje med treningskameratene våre, så i 2018 reiste jeg til Sverige og
hentet meg en jaktlabrador. Han er nå fire år, har rukket å trene med retrieverklubben i Bergen, klubben
her i Rogaland, stille på noen prøver, gjort det bra på WT og blitt pappa! Nå gleder jeg meg til å ta
større del i det arbeidet retrieverklubben gjør, som styremedlem!

Erik Danielsen
Jeg ble valgt inn i styret i 2020 og har vært nestleder, vikarierende kasserer og vikarierende leder i
deler av disse to årene med ansvar for driften av klubbområdet. Jeg sitter i dag som styremedlem i
sameiet vårt. Bor i Smeaheia sammen med Bodil og hunden Daisy, en Golden på 3,5 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 rallylydighet. Er også medlem
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forskjellige hundegrupper på Facebook. Går turer rundt i nærområdet og i omegn. På privaten jobber
jeg som lastebilsjåfør og kjører rundt i distriktet i tillegg til at det går endel tid til andre aktiviteter. 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.

Maren Hatlestad
Jeg er 31 år, har tidligere vært toppidrettsutøver- volleyball på høyere nivå i Norge, ble syk
og måtte finne ny hobby = hund.  Aktiv, glad, liker å se resultater. Jobber som markedssjef og har
master i markedsføringsledelse. Har sittet i en del styrer tidligere; ansvarlig for drakter i volleyball klubb,
sosialansvarlig for Oslo studentsamskipnad (arrangementer), markedsassistent og markedsansvarlig
for master union (markedshøyskolen, avd. master). Dette er min andre flat. Han forrige var med på jakt,
uten noe særlig jakt lydighetstrening, men funket utmerket! Også elsker jeg rasen. Han jeg har nå heter
Solan, er 1,5 år. Var veldig ivrig på lydighet fra jeg fikk han til han var ca 8-9 mndr. Og fikk endelig
deltatt på jaktkurs når det åpent igjen etter corona. Og har vært der siden. Stortrives med jakt teamet.
Har også en Jack russel som er 5,5 år. Skal stille på min første BK prøve nå i starten av mars. Trener
kun fordi vi syns det er gøy, og fordi jeg elsker å se at Solan mestrer ting. Kunne egentlig også vært
mer med lydighetskomiteen, noe jeg elsker. Trente meg opp til bronsemerke (uten å vise han frem)
under coronapandemien, noe jeg også vurderer å gjøre på sikt.

Kristoffer Salvesen
Jeg er 35 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.

§ 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 2021/2022 bestod av:

Iren Kydland 1 år (Se Note)
Trude Birgitte Grønning 1 år
Anne Skaarland 1 år (Se Note)
Iris Meijer 1 år

Note: Iren Kydland trakk seg høsten 2021 og Iris Mijer gikk inn som leder i komiteen. Anne Skaarland
trakk seg også høsten 2021.
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Valgkomiteen innstiller følgende til valgkomite 2022/2023:

Jo Tandrevold 1 år (Ny)
Andrea Larsen 1 år (Ny)
Iris Meijer 1 år (Gjenvalg)
Inger Kveseth (vara)1 år (Ny)

Presentasjon av kandidatene til valgkomiteen:

Jo Tandrevold
Jeg er en mann på 48 år. Jeg trener retrieverjakt i stiv kuling på våte marker på Jæren, mens folk
flest holder seg innendørs. Hunden min, Ona, er også svært glad i rallylydighet og deltar på både
fellestreninger og konkurranser i regi av Retrieverklubben. På dagtid driver jeg en landsomfattende
musikkorganisasjon, og har jobbet med musikkk- og kulturfrivillighet - både
administrativt og politisk - siden 2004.

Andrea Larsen
Jeg er jente på 21 år som bor på Orstad med samboer. Jeg har ingen hunder selv, men når jeg
bodde hjemme bodde jeg med to Flat Coated retriever og en Border Collie i hus. Jeg har stor
interesse for utstilling og startet med Juniorhandling i 2012 med våres daværende Flat Coated
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.

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 der 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 utenfor stua.

Iris Meijer
Jeg er 46 år og kommer fra Nederland. Er gift og har 1 barn (tenåring) og 2 bonusbarn som er
voksne. Har vokst opp med hunder. Min første hund var en Malinois. Vi konkurrerte i Agility og
Lydighet. Ble kjent med Retrieverklubben da jeg var med på kurs med Flat coated retriever Monti».
Vi konkurrerte i Lydighet, jakt og rally lydighet. Er med i lydighetskomiteen. Nå har jeg en liten
«blanding», 8 måneder og vi er med på Rallylydighet.

Årsmøte 2022 retrieverklubben.no/rogaland 16



§ 6-8 Revisor
Årsmøtet velger hvert år revisor med vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir innstilling til
årsmøtet.

Valgkomiteen innstiller følgende til revisor 2022/2023:

Børge Espeland På valg (tar gjenvalg)

SAK 15-16

Valg av representant(er) og vararepresentant(er) til NRK’s Generalforsamling 2022

Forslag til vedtak:
Styret gis mandat til å utnevne representant(er) til Generalforsamlingen 2022

Valg av representant(er) til NKK region Rogalands Årsmøte 2022

Forslag til vedtak:
Styret gis mandat til å utnevne representant(er) til NKK region Rogalands
Årsmøte 2022.
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Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland

Til: Årsmøtet
Fra: Valgkomiteen

Sak: Stemmeseddel Valg 2022
Valg for 2022 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. 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.

Valgkomiteens innstilling:

Leder (inntil 1 kryss) Roy Hendum Ny, 1 år

Kasserer (inntil 1 kryss) Sølvi Fausk Ny, 2 år

Styremedlemmer (inntil 2 kryss) Emilie Børresen Ny, 2 år

Erik Danielsen Gjenvalg, 2 år

Varamedlemmer (inntil 2 kryss) Maren Hatlestad Ny, 2 år

Kristoffer Salvesen Gjenvalg, 1 år

Valgkomité (inntil 4 kryss) Jo Tandrevold Ny, 1 år

Andrea Larsen Ny, 1 år

Iris Meijer Gjenvalg, 1 år

Inger Kveseth (vara) Ny, 1 år

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