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Innkalling til ÅRSMØTE  
i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 
 
Ons 1. april 2020 – kl. 1900 
 
Sted: Blindheim Idrettslag Klubbhus 
 
Til behandling foreligger: 

1. Åpning 
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive årsmøteprotokoll. 
3. Årsberetninger 2019 
4. Revidert regnskap for 2019 
5. Budsjett for 2020 
6. Kontingent for 2020 
7. Innkomne saker 

- Ingen innkomne saker 
8. Valg:   

- valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer 
- valg av valgkomite og revisor 

       9.        Valg av utsending med vararepresentant til NRK’s Generalforsamling 2020. 
10. Valg av utsendinger til NKK-nordvestlandet sitt årsmøte        2020 

 
Medlemmer som er forhindret fra å møte på årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de 
valg som skal behandles i årsmøtet. Skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt 
merket ”forhåndsstemme”. Denne legges så i ny konvolutt som merkes med avsenders navn, og 
sendes avdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 
dager før årsmøtet og åpnes på årsmøtet av tellekorpset. 
Det er kun medlemmer som har betalt kontingent for 2020 som har stemmerett. 
 
Ålesund  5/2-2020 
Styret for Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 
Ved Stig Brathaug, leder 
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3. Årsberetninger 

 
Styret har fra i perioden bestått av : 
Leder            Stig Brathaug 
Nestleder      Grete Melsether 
Kasserer      Anne-Lise Brathaug 
Sekretær og varamedlem Anja Roiha Sunde 
Styremedlem   Frida Lødemel 
Styremedlem   Jannicke Nygård 
Varamedlem   Paul Brown 
 
Medlemmer pr 31.12.2019:  159 inklusive 1 æresmedlemmer og 6 familiemedlemmer og 6 
medlemmer vervet av oppdrettere, det kan se ut som en nedadgående trend er snudd, med en 
oppgang på 2 medlemmer.  
Det ble avhold ordinært årsmøte 13 mars 2019. 
Styret har hatt 3 møter etter 13/3-2019, pluss en enkel julemiddag sammen med inviterte 
komitemedlemmer. Styret har behandlet 38 saker. 
 
 Det har blitt avviklet Jaktprøve og Utstilling, samt Sporprøve. Det har også blitt avviklet 

jaktkurs og 1 sporkurs i 2019. Se detaljer på de enkelte komiteers årsrapporter. Det rettes en 
stor takk til komitemedlemmer og frivillige. 

 
Avdelingens aktiviteter ble påvirket av hundesykdommen som preget høsten 2019. Det ble avlyst 
sporkurs, samt avholdelse av sosialiseringstreff i perioden der NKK anbefalte å ikke arrangere 
sammenkomster der flere hunder kunne komme nær hverandre. 
 
Avdelingen har i perioden gledeligvis avholdt flere aktiviteter som har lav terskel for å delta, og som 
har hatt veldig god deltagelse. Dette gjelder både Avdelingsmesterskap i jakt, med stor deltagelse, 
også med nye medlemmer, samt flere sosialiseringstreff, der alle kan delta, for enkle øvelser med 
hund, som passeringstrening og lignende. Begge typer aktiviteter inkluderte grilling av pølser og 
gode samtaler. Jannicke Nygård og Frida Lødemel skal ha stor takk for gjennomføring av 
sosialiseringstreffene. Jaktgjengen ordnet en meget god dag for de jaktinteresserte i avdelingen, og 
det var mange. De har også organisert flere jakttreninger, som også gir god aktivitet. 
 
Masse skryt går til de som arrangerte dette for oss. 
 
Arrangementene har blitt gjennomført på en bra måte, viser til de respektive årsrapporter. 
Avdelingen har en trygg økonomi. Årets resultat er noe lavere enn vanlig, det må arbeides for å 
forbedre dette. Resultatene påvirkes av høstens hundesykdomstilfeller, samt mindre tilgang på 
areal for sporprøver. Den gode økonomien gir oss muligheter til å starte aktiviteter om avdelingen 
finner egnede tema / situasjoner. 
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Avdelingen har endelig fått et sted der vi kan ha våre aktiviteter, unntatt offisielle prøver. Det er 
flotte marker i variert terreng, på Emblem, som kan brukes til sosialiseringstreff, sportrening, 
utstillingskurs og lignende. Stor takk til Jarle Øyen for å få dette til. 
 
Avdelingen har nå kommet i en situasjon der flere piler peker oppover, med mange og gode 
aktiviteter, samt medlemstilgang. Lavterskeltilbudene bør kanskje utnyttes bedre med tanke på 
verving av flere medlemmer. 
 
Hjemmeside og facebook vil bli mye benyttet til å formidle aktiviteter. 
Styret retter en stor takk til alle frivillige som har stått på for klubben i driftsåret 2019 . 
 
Styret i NRK avd. Sunnmøre. 2/2-2020 
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Årsmelding 2019 for Utstillingskomiteen 

 

Komiteen i 2019 bestod av: 
Rita K. Åshamar, Ane Grebstad, Anja S. Haugen, Torhild Hagfonn Devold, Cecilie Reiten 
Vollvik, Jannicke Nygård og Ann Helen Aune. 
 
Vi har rekruttert fleire komitémedlemmar slik at vi ikkje vil bli så sårbare om og eventuelt 
når nokon vel å gå ut av komiteen. 
 
Vi har sette opp forskjellige ansvarsoppgåver slik at alle deltek og arbeidet blir fordelt. 
I 2019 hadde vi utstillinga vår inne i Sparebanken Møre Arena i Ålesund, dette i samband 
med NKK si utstilling. Det var første gang arrangert trippel utstilling i Ålesund med NRK 
avd. Sogn og Fjordane si utstilling fredag, NRK avd. Sunnmøre si på laurdagen og NKK 
hadde med retrieverane på søndagen. 
 
Utstillinga vår vart dømd av Vidar Grundetjern og Eirin Stenbro, der vi først kun hadde 
invitert Vidar men med så mange påmeldte fikk vi inn Eirin til å ta ein del av dei. Det var 
påmeldt 107 hundar og 16 valpa, og det var dermed påmeldt 123 hundar totalt som vi var 
godt fornøgd med, ikkje minst var det ei positiv auking frå året før då det var totalt 85 
hundar. 
 
I 2020 blir det igjen trippel utstilling i Ålesund men då er det dobbel NKK utstilling i hallen 
laurdag og søndag. 
 
Vi har fått lov å nytte hallen nokre timar fredag ettermiddag til vår utstilling som vi ser 
positivt fram til. 
 
I 2020 må vi igjen fram med dugnadsånda då vi har området aleine som kan sikre oss 
ekstra kroner inn i kassa. Vi bør ha folk på parkering, i inngangen og i kiosk, her håpe vi 
fleire vil hjelpe då det er ein fin måte å få betre tal på papiret som kjem heile avdelinga til 
nytte. 
 
For utstillingskomiteen 

Anja Roiha Sunde Haugen 
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Årsmelding sporkomiteen NRK avd. Sunnmøre, 2019 
 
Sporkomiteen har i 2019 bestått av Paul A. Brown, Frida Lødemel, Stig Brathaug, Anne-Lise 
Brathaug og Arild Brathaug. Etter sporprøven ble Even Nygård også knyttet til komiteen. 
 
Komiteen har i løpet av 2019 videreført et opplegg for sporkurs over en helg, på en slik måte at 
deltagere både blir fornøyde og klare til å eventuelt delta på sporprøver. 
 
Opplegget med kompakte sporkurs, gjennomført i løpet av en helg, har fungert veldig bra. Vi tok 
utgangspunkt i et opplegg benyttet av en annen avdeling, og laget vårt eget opplegg. Vi har satt 
begrensninger på maks tre deltagere per instruktør, for å kunne gi fortløpende tilbakemeldinger, og 
for å unngå unødige venteperioder.  
 
Det ble gjennomført ett kurs, ett på våren. Kurset ble gjennomført med 6 deltagere per kurs, og to 
instruktører. Det ble også arrangert spørreundersøkelse etter kurset, som ga svært positive 
tilbakemeldinger. Det deltok også noen fra kurset på vår sporprøve på høsten. 
 
Vi kunne dessverre ikke gjennomføre noe kurs på høsten, på grunn av situasjonen med 
hundesykdom over hele landet, der NKK anbefalte opphold i aktiviteter der flere hunder var samlet 
på samme sted. Dette fikk stor betydning for det økonomiske resultatet for komiteen i perioden. 
 
Årets sporprøve ble avholdt på Strandafjellet, på samme måte som tidligere. Det var noen 
endringer i IT-systemet, men det gikk bra. Deltagere fikk ingen kritikker utdelt, dommerne skrev 
kritikkene og leste dem opp, og så ble de lagt inn i systemet senere samme dag. Det kunne ikke skje 
der og da, på grunn av manglende tilgang til utstyr og internett.  
 
Det nye av året for sporprøver er at det ble innført to klasser, med ulike krav til sporet og til 
bedømming: Åpen klasse og Eliteklasse. Eliteklassen krevde 1000m spor og tallbedømming av et 
antall enkeltelementer, mens åpen klasse hadde 600m sporlengde og tradisjonell bedømming. 
 
Dette stiller større krav til både terreng, sporleggere og dommere. Tilgjengelig areal der vi har 
avholdt våre prøver begynner å bli for lite, både på grunn av mye hyttebygging, men også på grunn 
av større krav til areal for sporlegging for eliteklassen. Med dagens areal blir prøven mer eller 
mindre et økonomisk nøytralt foretagende, dersom kostnadskontrollen er sterk. Vi er svært heldige 
som i alle år har hatt dommere som ikke tar noe for å dømme på våre prøver, for ellers ville vi fått 
store underskudd. 
 
Arrangementet ble vel gjennomført i bra vær, både for folk og hunder. 16 ekvipasjer gjennomførte 
prøven. Det var 2 i Eliteklassen, resten i åpen klasse. Det var fire forfall i tillegg. Det ble oppnådd 9 
førstepremier, 0 andrepremier, 2 tredjepremier og 3 som «nullet». Beste retriever ble nr 1 i Åpen 
klasse, et medlem i avdelingen.  



                 Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre                                    

 

Side 6 

Det var mer krevende enn vanlig å få tak i tilstrekkelig med sporleggere og dommere, men de som 
møtte gjorde veldig godt arbeid. 
 
En stor takk til alle som var med på å gjøre dette til en god opplevelse både for arrangør og 
deltagere. 
 
Det vil i 2020 bli avholdt sporkurs både på våren og høsten, samt avviklet sporprøve i august, som 
vanlig. 
 
Avdelingsmesterskap vil bli gjennomført på høstparten. 
 
For sporkomiteen:  
Stig Brathaug, 2/2-2020 



                 Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre                                    

 

Side 7 

Årsmøte for 2019 
 

 

 

 

Årsmelding fra Kurskomite 2019 
 
Det har ikke vært aktivitet i kurskomiteen i 2019. Komiteen vurderes midlertidig nedlagt på grunn 
av aktivitetsnivå og tilgang på instruktører som er tilgjengelige og motiverte, samt 
konkurransesituasjonen med andre tilbydere. 
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ÅRSRAPPORT 2019 - JAKTKOMITEEN 
 
Komiteen har i 2019 bestått av: 
Vidar Asprem Frisnes (fra juni) Leder 
Grete Melsether 
Are B. Knudsen (fra juni) 
Jurjen van Weert 
Ann Helen Aune 
Marit Kildehaug 
Siv Helseth (fra september) 
 
Aktiviteter i 2019: 
 
Jaktprøve: 
I slutten av mai arrangerte vi dobbel jaktprøve for alle klasser på Ørskogfjellet. 
Det var  65 påmeldte fordelt på to dager.  
Prøveleder var Jurjen van Weert 
Dommere var: Erling Skotner og Flemming Nøhr Christensen 
 
Takk til alle som stilte opp og var medhjelpere! 
 
Treninger: 
Vi har arrangert noen heldagstreninger i helger. Dette håper vi å fortsette med i 2020. 
 
Avdelingsmesterskap 2019 som WT: 
16 november arrangerte vi avdelingsmesterskap som en WT med 4 poster for alle klasser pluss en 
nybegynnerklasse. 
Dette var populært og det var 27 som stilte.  
 
Planer for 2020: 
 

• Dobbel jaktprøve i slutten av mai 

• Kurs  

• Treninger 

• Avdelingsmesterskap 

• Kvalifiseringsprøve 
 
 
 
For komiteen: 
Vidar Asprem Frisnes 

https://www.facebook.com/noehrenas?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCCu9XdiMkP9Izk0LImjBGTT_QXib5Nd2ToTMUMvnea6L2ZPVUz6Mpb8FJw2WTJxHbzIcN8bqRAu4Lq&hc_ref=ARQFrMN62cR_kzF54QECDSUnirx0cZ_r1ltjAfqj-PD6zqZXw9cQcrynAiNNzhBvqpw&fref=nf
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4. og 5. Regnskap og budsjett 

 

RESULTAT

31.12.2019 Budsjett 2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 Budsjett 2020

DRIFTSINNTEKTER

Medlemskontingenter 14 210 15 000          14 150 13 240 15 655 15 000          

Utstilling 40 377 30 000          34 430 36 561 19 003 30 000          

Jakt 30 832 30 000          41 429 59 755 46 144 30 000          

Spor 14 868 20 000          24 588 11 849 32 953 20 000          

Kurskomite 0 6 000            0 0 11 900 6 000            

Møter/Arrangementer 0 -               0 0 300 -                

Andre inntekter 9 913 -               7 433 14 776 6 284 -                

Sum driftsinntekter 110 200 101 000        122 030 136 181 132 239 101 000         

DRIFTSKOSTNADER

Innkjøp arrangement 139 1 500            0 0 0 1 500            

Innkjøp diverse / Regnskap 0 5 000            335 0 300 5 000            

Medl.register/kontor 1 924 3 000            1 833 1 668 1 704 3 000            

Klubbhus / Strøm /Forsikring 2 000 5 000            0 9 727 5 257 5 000            

Møter,reiser 16 433 12 000          23 290 12 324 19 589 12 000          

Hjemmeside / Medlemsskriv 0 2 000            0 0 0 2 000            

Jakt 37 748 30 000          59 188 44 096 47 011 30 000          

Spor 14 669 10 000          17 332 13 361 10 482 10 000          

Utstilling 10 424 20 000          18 848 31 694 17 610 20 000          

Kurskomite 0 3 000            0 0 7 500 3 000            

Porto/adm 1 185 3 000            1 475 1 100 1 050 3 000            

Diverse kostnader 8 298 5 000            0 170 391 5 000            

Gebyr bank,post 461 1 000            543 504 545 1 000            

Sum driftskostnader 93 280 100 500        122 844 114 643 111 439 100 500         

Driftsresultat 16 920 500               -814 21 538 20 800 500               

Finans 1 371 500              958 949 630 500               

RESULTAT 18 291 1 000            144 22 487 21 430 1 000            

Resultat pr komite Budsjett pr komite

Jakt -6 916 Jakt 0

Spor 199 Spor 10 000

Utstilling 29 953 Utstilling 10 000

Kurs 0 Kurs 3 000

Disponering av resultat

Avsetning eget sted 0

Overføring til egenkapital 18 291

Sum disponert 18 291

Stig Brathaug - Leder Anne-Lise Brathaug - kasserer

Jurjen van Weert - Revisor

REGNSKAP 2019
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BALANSE 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014

Eiendeler

Omløpsmidler

Kasse -                -                -                   -                -                 0

Bank 367 070         348779,23 348 635            326 148         304 718          282 772         

Fordringer -                

Sum eiendeler 367 070 348 779 348 635 326 148 304 718 282 772         

Gjeld og egenkapital

Gjeld - avsetninger -                -                -                   -                -                 -                

Avsetning eget sted 65 000           65 000          65 000              65 000           65 000            65 000           

Egenkapital 283 779         283 635         261 148            239 718         217 772          193 868         

Årets resultat til egenkapital 18 291           144               22 487              21 430           21 946            23 904           

Sum gjeld og egenkapital 367 070 348 779 348 635 326 148 304 718 282 772

Sted, dato

Stig Brathaug - Leder Anne-Lise Brathaug - kasserer

Revisjonsberetning

Sted:

Jurjen van Weert - Revisor
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6. Medlemskontingent 2020 
 

 

 

Styret foreslår å IKKE øke kontingenten fra dagens 100kr for 2020 
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Årsmøte for 2019 

 

 

7. Innkomne saker 
 

Det er ingen innkomne saker 
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8. Valg av styre, valgkomite og revisor 
 
 

STYRET I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. SUNNMØRE FREM TIL ÅRSMØTE FOR 2019: 
 
Leder:    Stig Brathaug          På valg 
Nestleder:   Grete Melsether    På valg 

  Kasserer:   Anne-Lise Brathaug    Ikke på valg 
  Sekretær og styremedlem Anja Roiha Sunde   Ikke på valg 
  Styremedlemmer:  Frida Lødemel    På valg 
      Jannicke Nygård   På valg 
  Varamedlemmer:  Paul Brown    Ikke på valg 

 

 

Valgkomiteen har ikke mottatt godkjente forslag til kandidater innen forslagsfristens utløp. Valgkomiteens 
innstilling er enstemmig og vi innstiller vedlagte kandidater  
 

  
Valgkomiteen har bestått av: 

  Even Nicolai Nygård 
  Britt Melchior 
  Stig Brathaug 
 
  For valgkomiteen 

Stig Brathaug 
27/1-2020   
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Medlemmer som er forhindret fra å møte på årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som 
skal behandles i årsmøtet. Skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket 
”forhåndsstemme”. Denne legges så i ny konvolutt som merkes med avsenders navn, og sendes avdelingens 
adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet og åpnes 
på årsmøtet av tellekorpset. 
Det er kun medlemmer som har betalt kontingent for 2020 som har stemmerett. 
 
NB! Styremedlemmer/varamedlemmer : 
Den som får færrest stemmer blir varamedlem. Det skal ikke velges varamedlem på dette årsmøte. 
Valgkomiteen: Den som får færrest stemmer blir vara.  
Revisor: Den som får færrest stemmer blir vara 
  

 
Funksjon 

 
Navn 

 
Ny/gjenvalg 

 
Valg-periode 

 
Leder 

Stig Brathaug Gjenvalg  
1 år 

 
Kasserer 

  år 

 
Styremedlemmer/ Varamedlemmer 

   

 
 

Grete Melsether Gjenvalg 2 år 

 Frida Lødemel Gjenvalg 2 år 

 Jannicke Nygård Gjenvalg 2 år 

    

Valgkomite 
 

Even Nicolai Nygård Gjenvalg 1 år 

 Arild Brathaug Ny 1 år 

 Stig Brathaug Gjenvalg 1 år 

    

 
Revisor 

 
Jurjen van Weert 

Gjenvalg  
1 år 
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PRESENTASJON AV KANDIDATER PÅ VALG 

 

STYRE-kandidater 
Stig Brathaug 
Noen ord om meg selv: Jeg er gift med Anne-Lise, har 2 Golden, 2 Maine Coon katter og 4 barnebarn og 2 
bonusbarnebarn. Bruker kanskje like mye tid på barnebarn som på hund? Er kanskje representant for mange 
retrievereiere ved at jeg ser det slik at jeg har hund, men driver ikke med hund. De er familiemedlemmer og 
turkompiser som får meg ut i all slags vær. Jeg har også tidligere sittet som leder i avdelingen. Jeg er nok mer 
hundebyråkrat enn aktiv deltager, mye på grunn av helsen. 
Grete Melsether: Jeg er født og oppvokst i Ålesund, bodde noen år i Ytre Enebakk, men kom hjem til 
Sunnmøre i 1998. 
Har hatt 6 Flatcoated Retrievere i løpet av 25 år. I dag har jeg en flat hannhund på 4,5 år og en labrador 
hannhund på 2 år som jeg trener, går på jakt med og stiller på jaktprøver.  
Jeg har tidligere hatt ulike verv i styret i avd. Sunnmøre, og var også en periode på 90-tallet styremedlem i 
det sentrale styret i Norsk Retrieverklubb.  
Frida Lødemel 
Frida Lødemel, 26 år og bosatt i Ørsta. Har golden retriever på 3 år og det er min første retriever. Vi prøver 
litt forskjellige hundesporter for å lære og prøve hva som interesserer oss, og blodspor er det som hittil har 
gitt størst suksess. Retrieverjakt og lydighet er også noe vi trener på, men ikke så veldig aktivt. Et lite mål er å 
få tatt både bronsemerket i lydighet og kvalifiseringsprøven i jakt. Ellers er vi ofte på fjellet både sommer og 
vinter, og driver mye med snørekjøring i snøsesong. Jakter høstsesongen, i hovedsak på småvilt, men også 
storvilt (hjort) i ny og ne.  
Jannicke Nygård 

Bor på Lerstad sammen med Even og våre to barn. Sammen med oss bor også Ayla som er Bichon Havanais 
(2013) og Golden retriever Pia (2018). Aktiv innenfor utstilling og spor. 
 
VALGKOMITE-kandidater 
Even Nicolai Nygård 

Jeg er 25 år gammel og gift med Jannicke. Vokst opp i Ålesund. Har to små barn. Hatt flat, har nå ei Golden 

retriever tispe født 2018 og en Bichon Havanais på 6 år. Vi er aktive innenfor spor og utstilling. Hundene er 
en stor del av familien og et fullverdig familiemedlem for oss. 
Arild Brathaug 
Jeg er en mann på 48 år med en flat coated retriever  som har viltsporchampionat. 
Stig Brathaug 
Tidligere presentert. 

 

REVISOR 
Jurjen van Weert 
Jurjen har vært en ressurs lenge for avdelingen, og arbeider nå med egne kurs for hunder, med 
spesialfokus på retrievere. Han er aktiv på jakt-siden og trening av hund. 
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9,10. Valg av deltagere NRK og NKK region årsmøter 

 
 

 
 
S t e m m e s e d d e l  Å r s m ø t e  f o r  2 0 1 9 ,  a v d .  S u n n m ø r e  
S T Y R E T S  S A M M E N S E T N I N G  i  2 0 2 0  
 

 

 

   Sett inntil 1 x 

Leder 1 år Stig Brathaug, 1 år Gjenvalg  

Kasserer    

 

Ordinært Styremedlem 

 

 Sett inntil 3 x 

Grete Melsether Gjenvalg  

Frida Lødemel Gjenvalg  

Jannicke Nygård Gjenvalg  

   

   

    

    

    

    

 

DENNE STEMMESEDDELEN BRUKES VED PERSONLIG FREMMØTE 
Eventuelle forhåndsstemmer må legges i lukket konvolutt, som merkes «forhåndsstemme 2020» og 
som legges i separat konvolutt som sendes til Stig Brathaug, Blindheimsvegen 62, 6012 Ålesund 
innen 15 mars 2020. Valgsedler som kan brukes til dette finnes på hjemmesiden sammen med 
innkallingen. 
 

NB! Styremedlemmer/varamedlemmer : 
Den som får færrest stemmer blir varamedlem. Det skal ikke velges varamedlem på dette årsmøte. 
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S t e m m e s e d d e l  Å r s m ø t e  f o r  2 0 1 9 ,  a v d .  S u n n m ø r e  
V a l g k o m i t e  o g  r e v i s o r  i  2 0 2 0  
 

 

 

   Sett inntil 1 x 

Revisor 1 år Jurjen van Weert Gjenvalg  

 

 Medlemmer velges for 1 år  Sett inntil 3 x 

Valgkomite Arild Brathaug Ny  

Even Nicolai Nygård Gjenvalg  

Stig Brathaug Gjenvalg  

 
 

DENNE STEMMESEDDELEN BRUKES VED PERSONLIG FREMMØTE 
Eventuelle forhåndsstemmer må legges i lukket konvolutt, som merkes «forhåndsstemme 2020» og 
som legges i separat konvolutt som sendes til Stig Brathaug, Blindheimsvegen 62, 6012 Ålesund 
innen 15 mars 2020. Valgsedler som kan brukes til dette finnes på hjemmesiden sammen med 
innkallingen. 
  



                 Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre                                    

 

Side 18 

 
 
S t e m m e s e d d e l  Å r s m ø t e  f o r  2 0 1 9 ,  a v d .  S u n n m ø r e  
P e r s o n e r  t i l  å  m ø t e  v e d  N o r s k  R e t r i e v e r k l u b b  s i n  
G e n e r a l f o r s a m l i n g  2 0 2 0  o g  Å r s m ø t e  N K K  R e g i o n  
N o r d v e s t l a n d e t  2 0 2 0  
 

 

 

Norsk Retrieverklubb Generalforsamling 2020  Sett inntil 1 x 

 Stig Brathaug 

 

 

 Anne-Lise Brathaug    

 Frida Lødemel   

 Paul Brown   

 Grete Melsether   

 Jannicke Nygård   

 Anja Roiha Sunde   

 

Årsmøte NKK Region Nordvestlandet 2020  Sett inntil 2 x 
 

Frida Lødemel 

 

 

Grete Melsether 

 

 

Stig Brathaug 

 

 

 Paul Brown   

 Anne-Lise Brathaug   

 Anja Roiha Sunde   

 Jannicke Nygård   

 
 

DENNE STEMMESEDDELEN BRUKES VED PERSONLIG FREMMØTE 
Eventuelle forhåndsstemmer må legges i lukket konvolutt, som merkes «forhåndsstemme 2020» og 
som legges i separat konvolutt som sendes til Stig Brathaug, Blindheimsvegen 62, 6012 Ålesund 
innen 15 mars 2020. Valgsedler som kan brukes til dette finnes på hjemmesiden sammen med 
innkallingen. 
 


