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Innkalling til ÅRSMØTE  
i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre 
 
Tirsdag 6. april 2021 – kl. 1900 
 
Sted: Blindheim Idrettslag Klubbhus / Eventuelt ute på Negardsmarka 
 
Til behandling foreligger: 

1. Åpning 
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive årsmøteprotokoll. 
3. Årsberetninger 2020 
4. Revidert regnskap for 2020 
5. Budsjett for 2021 
6. Kontingent for 2021 
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 2021. 
10. Valg av utsendinger til NKK-nordvestlandet sitt årsmøte        2021 

 
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 2021 som har stemmerett. 
 
Ålesund  5/2-2021 
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 31.12.2020:  158 inklusive 1 æresmedlemmer og 6 familiemedlemmer og 6 
medlemmer vervet av oppdrettere, det vil si at det gledeligvis har vært stabilt medlemsskap også i 
denne krevende tiden, med en nedgang på kun ett medlem. 
 
Det ble IKKE avholdt ordinært årsmøte 1 april 2020. 
 
Styret har hatt 2 møter etter 1/4-2020. Styret har behandlet 20 saker. I tillegg har flere saker blitt 
håndtert via epost og telefon. 
 
 Det har IKKE blitt avviklet Jaktprøve eller Sporprøve. Utstilling ble forskjøvet, men arrangert 

senere på året. WT ble også arrangert senere på året. Det har heller ikke blitt avviklet jaktkurs 
eller sporkurs i 2020. Se detaljer på de enkelte komiteers årsrapporter. Det rettes en stor takk 
til komitemedlemmer og frivillige. 

 
Avdelingens aktiviteter ble sterkt påvirket av Corona-situasjonen og tilhørende smittevern, som 
preget hele året 2020. 2019 var heller ikke uten helsemessige begrensninger. Det ble avlyst 
sporkurs, samt avholdelse av sosialiseringstreff i perioden der NKK anbefalte å ikke arrangere 
sammenkomster der flere hunder kunne komme nær hverandre. I 2020 ble det heller ikke avholdt 
jaktprøve eller sporprøve. Jaktkomiteen fikk avholdt en Working Test (WT) senere på året. 
 
Smittesituasjonen har preget hele avdelingen, som andre i Norge og verden. Det har medført at 
hverken sosiale aktiviteter eller offisielle prøver har kunnet blitt gjennomført. Det har ført til at 
økonomien for året er dårlig, med kun utgifter og litt inntekter. Årets resultat kan derfor ikke regnes 
som normalt. Innsats framover må gå på å få i gang aktivitet igjen. 
 
Masse skryt går til de som arrangerte utstilling og WT for oss. 
 
Arrangementene har blitt gjennomført på en bra måte, viser til de respektive årsrapporter. 
Avdelingen har fremdeles en trygg økonomi. Årets resultat er lavere enn vanlig, det må arbeides for 
å forbedre dette. Resultatene påvirkes av meget sterkt av årets smittesituasjon.Den gode 
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økonomien gir oss muligheter til å starte aktiviteter om avdelingen finner egnede tema / 
situasjoner. 
 
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 driftsårene 2019 og 2020. 
 
Styret i NRK avd. Sunnmøre. 2/2-2021 
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Årsmelding 2020 for Utstillingskomiteen 

 
Komiteen i 2020 bestod av: 
Ane Grebstad, Anja Roiha Sunde, Torhild Hagfonn Devold, Cecilie Reiten Vollvik, Jannicke Nygård og Ann 
Helen Aune. 
 
Vi har som i 2019 satt opp forskjellige ansvarsoppgåver slik at alle deltek i komiteen og at arbeidet blir godt 
fordelt. 
 
2020 var eit spesielt år for alle og det starta med ei usikkerheit om vi i det heile kunne avhalde vår årlege 
utstilling. Vi har samarbeid med Norsk Kennel Klub rundt utstillinga og då dei måtte avlyse sitt arrangement 
gjorde vi også det pga den store «stenginga» av heile Norge frå 12. mars 2020. 
Då vi mot sommaren såg at ting letta opp og at vi igjen kunne samlast i eit større antal hadde vi ønske om å 
prøve og få opp litt aktivitet.  
Etter ein del fram og tilbake fikk vi ei helg der vi kunne få godkjendt å arrangere utstilling. Planlegginga 
gjekk fint og vi kunne sjå fram imot dobbelutstilling med eit stort cert på Straumgjerde i Sykkylven 
kommune helga 5-6. september. 
 
Utstillinga vår vart dømd av Nina Skjelbred og Sverre Sand som dømde alle rasane fordelt på to dagar.  
Vi sat opp tidsskjema slik at ikkje alle deltakarane skulle vere på området samstundes for å halde oss 
innanfor gjeldande anbefalingar.  
Det var påmeldt ?? hundar, og grunna den pågåande pandemien vart det ikkje mogeleg for påmelding av 
valpa, og det vart heller ikkje avhaldt så mange finalar som tidligare. 
Grunna strenge tiltak hadde vi ikkje kiosk etc. i 2020 var det ikkje eit mål om eit stort pluss i kassa, men om 
å kunne klare og oppretthalde aktivitet. 
 
I 2021 håpa vi å kunne få avhalde vår utstilling igjen i samband med NKK si utstilling i Ålesund 8-9. mai.  
Vi håpa at vi har kome lengre i pandemien og vi går ein fin vår i vente slik vi kan samlast for eit fint 
arrangement, men vi må nok igjen planlegge ei utstilling ute pga smittevern. 
 
For utstillingskomiteen 
Anja Roiha Sunde 
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Årsmelding sporkomiteen NRK avd. Sunnmøre, 2020 
 
Sporkomiteen har i perioden 1/1-2019 til 31/7-2020 bestått av Paul A. Brown, Frida Lødemel, Stig 
Brathaug, Anne-Lise Brathaug og Arild Brathaug. Etter sporprøven ble Even Nygård også knyttet til 
komiteen. Fra 1/8-2020 har komiteen bestått av Frida Lødemel som leder, Paul Brown, Jarle Øyen 
og Arild Brathaug. 
 
Denne årsmelding rapporterer fra både 2019 og 2020, siden det ikke ble gjennomført årsmøte i 
2020. 
 
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, på våren. Kurset ble gjennomført med 6 deltagere 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. 
 
Sporprøven i 2019 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. 
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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.  
Det var mer krevende enn vanlig å få tak i tilstrekkelig med sporleggere og dommere, men de som 
møtte gjorde veldig godt arbeid. 
 
2020 ble et veldig annerledes år for alle, ikke bare oss i sporkomiteen. 
 
På grunn av smitteverntiltak og regler i koronaperioden, der reglene varierte etter hvor stort 
smittetrykk det var, ble det ikke arrangert hverken sporprøve eller sporkurs. 
 
I løpet av året ble det foretatt noen utskiftninger i komiteen, der Stig og Anne-Lise Brathaug gikk ut 
av komiteen, og Jarle Øyen kom inn. Frida Lødemel overtok som leder. 
 
Vi håper det skal være mer normaliserte tilstander i 2021, slik at både sporkurs og sporprøve kan 
gjennomføres. Det er søkt om sporprøve i NKK-systemet. 
 
Det vil i 2021 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, 14/12-2020 
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Årsmelding fra Kurskomite 2020 
 
Det har ikke vært aktivitet i kurskomiteen på flere år. Komiteen legges derfor ned. Dersom det 
skulle dukke opp behov for en slik komite igjen kan den opprettes på nytt. 
 
Årsmelding fra Aktivitetskomite 2020 
 
Komiteen eksisterte ikke formelt i 2020, men to medlemmer i styret, Frida Lødemel og Jannicke 
Nygård, arrangerte flere sosialiseringstreff, med bra deltagelse. 
 
Komiteen opprettes herved, med medlemmer som over, Jannicke Nygård og Frida Lødemel. 
 
Hovedoppgave i starten blir å rekruttere medlemmer slik at komiteen ikke ensidig belaster de 
samme personer hele tiden. 
 
Det må beskrives et mål for komiteen, samt instruks for komiteen. 
 
Komiteens oppgave er å arrangere lavterskelaktiviteter, som turer i skog og mark, lett trening etc. 
Det er av kritisk viktighet at avdelingen får større fokus på å øke aktivtetsnivået for alle våre 
medlemmer, samt øke mulighet for rekruttering, både til avdelingen, men også til styre og stell. 
 
Lykke til med komiteen. 
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ÅRSRAPPORT 2020 - JAKTKOMITEEN 
 
Komiteen har i 2020 bestått av: 
Vidar Asprem Frisnes Leder (sluttet i oktober) 
Grete Melsether (sluttet i oktober) 
Are B. Knudsen (sluttet i oktober) 
Jurjen van Weert 
Ann Helen Aune 
Marit Kildehaug (sluttet i oktober) 
Siv Helseth (sluttet i oktober) 
 
Aktiviteter i 2020: 
Jaktprøve: 
Årets jaktprøve ble avlyst p.g.a Corona.  
 
Jaktkurs i påsken: 
Det var planlagt jaktkurs med Karin Friberg i påsken, men dette ble også avlyst p.g.a Corona 
 
WT: 
3-4 oktober arrangerte vi avdelingens første Working Test.  
Lørdag var det 9 deltagere i BK og søndag var det 11 deltagere i AK og 2 deltagere i EK. 
Det planlegges ny WT på Sunnmøre i 2021.  
 
Kvalifiseringsprøve: 
Avdelingen arrangerte 2 kvalifiseringsprøver i 2020. 
 
Planer for 2021: 

• Dobbel jaktprøve i slutten av mai 

• Kurs  

• Treninger 

• WT 

• Kvalifiseringsprøve 
 
Ny jaktkomite for 2021: 
Karl Magne Hoff, leder 
Kjellaug Busæt 
Siv Helseth 
Ann Helen Aune 
Gina Juul Olsnes 
 
For komiteen: 
Vidar Asprem Frisnes 



                 Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre                                    

 

Side 9 

4. og 5. Regnskap og budsjett 

 
Årsmøte for 2020 



                 Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre                                    

 

Side 10 

 
 



                 Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre                                    

 

Side 11 

Årsmøte for 2020 

 

 

6. Medlemskontingent 2021 
 

 

 

Styret foreslår å IKKE øke kontingenten fra dagens 100kr for 2021 
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7. Innkomne saker 
 

Det er ingen innkomne saker 
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8. Valg av styre, valgkomite og revisor 
 
  På grunn av den spesielle Covid-19 situasjonen i 2020 ble det ikke avholdt årsmøte og dermed heller ikke 
valg til posisjoner i styre, valgkomite og revisor. For å unngå at hele styret skal byttes ut hvert år, blir de to som får 
færrest stemmer valgt kun for ett år. 
 

STYRET I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. SUNNMØRE FREM TIL ÅRSMØTE FOR 2020: 
 
Leder:    Stig Brathaug          På valg 
Nestleder:   Grete Melsether    På valg 

  Kasserer:   Anne-Lise Brathaug    På valg 
  Sekretær og styremedlem Anja Roiha Sunde   På valg 
  Styremedlemmer:  Frida Lødemel    På valg 
      Jannicke Nygård   På valg 
  Varamedlemmer:  Paul Brown    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 
27/1-2021   
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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 2021 som har stemmerett. 
 
NB! Styremedlemmer/varamedlemmer : 
Den som får færrest stemmer blir varamedlem.  
  

 
Funksjon 

 
Navn 

 
Ny/gjenvalg 

 
Valg-periode 

 
Leder 

Jarle Øyen Ny  
1 år 

 
Kasserer 

Lidvar Hjelle Ny 2 år 

 
Styremedlemmer/ Varamedlemmer 

   

 
 

Grete Melsether Gjenvalg 2(1) år 

 Frida Lødemel Gjenvalg 2(1) år 

 Anja Roiha Sunde Gjenvalg 2(1) år 

 Paul Brown Gjenvalg 2(1) år 

 Jannicke Nygård Gjenvalg 2(1) år 

    

Valgkomite 
 

Are Knudsen Ny 1 år 

 Arild Brathaug Ny 1 år 

 Jarle Øyen Ny 1 år 

    

 
Revisor 

 
Jurjen van Weert 

Gjenvalg  
1 år 
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PRESENTASJON AV KANDIDATER PÅ VALG 

 

STYRE-kandidater 
Jarle Øyen 
Jeg er 64 år, jobber som lærer på Borgund Vgs. Gift med Sølvi, sammen har vi to voksne barn og vi er så 
heldige å ha to flatcoated retrievere, Chico og King. Vi trives best på fjellet sammen med hundene. Den 
eldste har vi brukt mest på utstilling, den yngste har vi fått godkjent til ettersøk. Ellers er de gode 
familiehunder. Trives best sammen med gode hundevenner og på fjellet. 
Lidvar Hjelle 
Jeg er gift med Ann Helen og har hund 
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 8 år og en labrador 
hannhund på 5 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- har en golden retriever som jeg har trent og konkurrert blodspor med. Vi har deltatt i NM to 
ganger og oppnådd norsk og svensk viltspor championat. Ellers er jeg per d.d leder i sporkomiteen og har 
vært med som instruktør på tidligere sporkurs.» 
Jannicke Nygård 

Bor i Ramsvika 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. 
Paul Brown: Jeg kom til Norge for 23 år siden har nå ikke hund. Jeg har konkurrert i blodspor, lydighet og 
jakt, er utdannet til NKK instruktør trinn 1 noen år siden, 
Trives godt med hund og forskjellig hundetrening 
Anja Roiha Sunde 
Eg er så heldig å få kombinere tida mi med to flotte barn og eit aktivt og innhaldsrikt liv med hund!  
Eg har hatt flat coated retriever sjølv sidan eg var 15 år, fikk først ein hannhund og to år etter kom første 
tispa. Begynte tidleg å interessere meg for genetikk og avl då eg gjekk første kurset som hannhundeigar, og 
etterkvart har det blitt mange kurs. Eg drive eit lite oppdrett av rasen og Kennel Kvasneset fekk sitt første 
valpekull i 2000.  
Dei siste åra har eg vore i styret og utstillingskomiteen her på Sunnmøre, men har også tidligare vore veldig 
aktiv i avd. Sunnmøre sitt styre og utstillingskomiteen gjennom mange år samt nokre år sentralt i NRK ved 
raseråd for flat coated retriever.  
Hundane aktivisera med diverse trening, herlige turvenar i både skog og fjell og elles er dei fantastiske 
familiemedlemmar... 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre                                    

 

Side 16 

 
 
VALGKOMITE-kandidater 
Are Knudsen 
Are har vært med lenge og er meget aktiv på jakttrening og jaktprøver. Han har to labrador tisper og er aktiv 
med jaktaktiviteter. 
Arild Brathaug 
Jeg er en mann på 48 år med en flat coated retriever  som har viltsporchampionat. 
Jarle Øyen 
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 2 0 ,  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 1  
 

 

 

   Sett inntil 1 x 

Leder 1 år Jarle Øyen, 1 år Ny  

Kasserer Lidvar Hjelle, 2 år Ny  

 

Ordinært Styremedlem 

 

 Sett inntil 3 x 

Grete Melsether Gjenvalg  

Frida Lødemel Gjenvalg  

Jannicke Nygård Gjenvalg  

Anja Roiha Sunde Gjenvalg  

Paul Brown Gjenvalg  

    

    

    

    

 

DENNE STEMMESEDDELEN BRUKES VED PERSONLIG FREMMØTE 
Eventuelle forhåndsstemmer må legges i lukket konvolutt, som merkes «forhåndsstemme 2021» og 
som legges i separat konvolutt som sendes til Stig Brathaug, Blindheimsvegen 62, 6012 Ålesund 
innen 15 mars 2021. Valgsedler som kan brukes til dette finnes på hjemmesiden sammen med 
innkallingen. 
 

NB! Styremedlemmer/varamedlemmer : 
Den som får færrest stemmer blir varamedlem. 
 
NBNBNB 
På grunn av Covid-19 situasjonen ble det ikke avholdt valg 2020. Derfor er alle på valg i 2021. For å 
komme inn i riktig spor igjen, slik at ikke hele styret byttes hver gang, så vil de 2 
styremedlemmer/varamedlemmer med lavest antall stemmer, samt leder, velges kun for 1 år. 
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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 2 0 ,  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 1  
 

 

 

   Sett inntil 1 x 

Revisor 1 år Jurjen van Weert Gjenvalg  

 

 Medlemmer velges for 1 år  Sett inntil 3 x 

Valgkomite Arild Brathaug Ny  

Are Knudsen Ny  

Jarle Øyen Ny  

 
 

DENNE STEMMESEDDELEN BRUKES VED PERSONLIG FREMMØTE 
Eventuelle forhåndsstemmer må legges i lukket konvolutt, som merkes «forhåndsstemme 2021» og 
som legges i separat konvolutt som sendes til Stig Brathaug, Blindheimsvegen 62, 6012 Ålesund 
innen 15 mars 2021. Valgsedler som kan brukes til dette finnes på hjemmesiden sammen med 
innkallingen. 
  



                 Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre                                    

 

Side 19 

 
 
S t e m m e s e d d e l  Å r s m ø t e  f o r  2 0 2 0 ,  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 1  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 1  
 

 

 

Norsk Retrieverklubb Generalforsamling 2021  Sett inntil 1 x 

 Jarle Øyen 

 

 

 Lidvar Hjelle    

 Frida Lødemel   

 Paul Brown   

 Grete Melsether   

 Jannicke Nygård   

 Anja Roiha Sunde   

 

Årsmøte NKK Region Nordvestlandet 2021  Sett inntil 2 x 
 

Frida Lødemel 

 

 

Grete Melsether 

 

 

Jarle Øyen 

 

 

 Paul Brown   

 Lidvar Hjelle   

 Anja Roiha Sunde   

 Jannicke Nygård   

 
 

DENNE STEMMESEDDELEN BRUKES VED PERSONLIG FREMMØTE 
Eventuelle forhåndsstemmer må legges i lukket konvolutt, som merkes «forhåndsstemme 2021» og 
som legges i separat konvolutt som sendes til Stig Brathaug, Blindheimsvegen 62, 6012 Ålesund 
innen 15 mars 2021. Valgsedler som kan brukes til dette finnes på hjemmesiden sammen med 
innkallingen. 
 


