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Avdeling Rogaland 
 
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2022 
NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND 

 
 
Tidspunkt:  Onsdag 9. mars 2022 kl. 19:00 
Sted:   Bogafjell Skole, Sandnes 
 
Fastsettelse av avdelingens stemmetall: Totalt 412 stemmeberettigede medlemmer. 
Registrerte deltagere på nettmøtet: 22 medlemmer med stemmerett.  
 
SAKSLISTE  
 

1. Valg av referent 
Tove Nina Klemmetsrud ble valgt som referent. 
 

2. Valg av møteleder/dirigent 
Erik Danielsen ble valgt som møteleder. 
 

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
Gro Larsen og Ketlin Husveg ble valgt til å signere årsmøteprotokollen. 
 

4. Valg av tellekorps 
Torun Larsen og Eva Kristine Tjønn ble valgt som tellekorps. 
 

5. Godkjenning av innkalling 
Godkjent av et enstemmig årsmøte. 
 

6. Godkjenning av styrets årsberetning for 2021 
Forslag til vedtak: Årsberetningen for 2021 godkjennes. 
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til årsberetningen og forslaget ble 
enstemmig vedtatt. 
 

7. Godkjenning av regnskapet for 2021 
Forslag til vedtak: Regnskapet for 2021 godkjennes. 
Det ble stilt spørsmål om styret hadde noen planer for bruk av egenkapitalen til f.eks. 
vedlikehold/oppgradering av klubbområdet. Styret svarte at det hadde vært gjort lite 
på klubbområdet de to siste årene pga av coronapandemien, men at det forventes 
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økte utlegg på området framover. Styret ønsker i tillegg å oppmuntre til økt 
utdanning av nye instruktører og vil støtte dette gjennom klubbens egenkapital 
(støttefond). 
 
Det var ingen ytterligere kommentarer til regnskapet for 2021 og forslaget ble 
enstemming vedtatt. 
 

8. Ansvarsfrihet for styret for regnskapet 2021 
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir 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. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

9. Fastsetting av kontingent for 2023 
Forslag til vedtak: Kontingenten for NRK avdeling Rogaland opprettholdes på samme 
beløp som for 2022. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

10. Godkjenning av budsjettet for 2022 
Forslag til vedtak: Budsjettet for 2022 godkjennes. 
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til budsjettet og forslaget ble enstemmig 
vedtatt. 
 

11. Godkjenning av avsetning til fond for bidrag til utdanning og konkurranser 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at 25 000 kr av driftsoverskudd fra 2021 blir 
satt av i fondet for bidrag til utdanning og konkurranser.  
 
Det ble stilt spørsmål om styret med dette øker maksimumsbeløpet for fondet på 
25 000 kr som er nedfelt i «Retningslinjer for fond for bidrag til utdanning og 
konkurranser for NRK avd. Rogaland». Styret svarte at rammen på 25 000 kr er 
veiledende og at styret ønsker å stimulere til økt aktivitet gjennom denne 
avsetningen. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

12. Valg av leder og styremedlemmer 
Valget ble gjennomført i henhold til gjeldende regelverk. Det var ingen innkomne 
forhåndsstemmer til valget. Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer ble 
godkjent av årsmøtet gjennom skriftlig valg, og de nye medlemmene i styret ble valgt 
inn med følgende stemmer: 
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Leder    Roy Hendum    1 år  (22 stemmer) NY 
Kasserer   Sølvi Fausk  2 år  (22 stemmer) NY 
Styremedlem  Emilie Børresen 2 år  (21 stemmer) NY 
Styremedlem  Erik Danielsen   2 år  (18 stemmer) GJENVALG 
Varamedlem  Maren Hatlestad 2 år  (22 stemmer) NY 
Varamedlem  Kristoffer Salvesen 1 år  (19 stemmer) GJENVALG 
 
Øvrig styremedlem blir: Eva M. Føreid  
 
 

13. Valg av revisor og vararevisor 
Valgkomiteens innstilling til revisor ble godkjent av årsmøtet gjennom skriftlig valg 
med følgende stemmer: 
 
Revisor Børge Espeland   1 år  (22 stemmer) GJENVALG 
 
Det forelå ikke noen kandidat til vararevisor. 
 
 

14. Valg av valgkomite 
Valgkomiteens innstilling til ny valgkomite ble godkjent av Årsmøtet ved skriftlig valg 
med følgende stemmer:  
 
Jo Tandrevold    1 år (20 stemmer) NY 
Andrea Larsen    1 år (21 stemmer) NY 
Iris Meijer    1 år  (21 stemmer) GJENVALG 
Inger Kveseth (vara)   1 år  (20 stemmer) NY 
 
 

15. Valg av avdelingens representanter til generalforsamlingen i Norsk Retrieverklubb 
Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å utnevne representant(er) til 
Generalforsamlingen 2022. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

16. Valg av avdelingens representant NKK-Rogalands årsmøte 
Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å utnevne representant(er) til NKK region 
Rogalands Årsmøte 2022. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 



Heder og ære
Styret Ønsket å fremheve følgende individuelle prestasjoner gjennom 2A21,:

- Geir Ove Håkull: Norgesmester i Rallylydighet (oppmerksomhet tildelt tidligere)
- Pål Bådsvik: Norgesmester i Retrieverjakt (elite) (oppmerksomhet tildelt tidligere)
- Kristoffer Mjeldheim: Ny utstillingschampion (oppmerksomhet tildelt tidligere)

Æresmedlem: Tove Nina Klemmetsrud ble tildelt æresmedlemskap i avdeling Rogaland for
sin mangeårige innsats i klubben.

Årets ildsjel: Gro Larsen ble utnevnt som årets ildsjelfor Zlll-for sitt store og langvarige

engasjement i brukskomiteen.

Årsmøtet ble hevet kl. 20:30
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