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Avdeling Telemark, stiftet 1975 

 

Innkalling til årsmøte 8.3.18. 

Tid Kl 18.00 

Sted : Solum;  Klovholdtveien 19.Til behandling: 

1. Åpning og konstituering 

2. a) Valg av møteleder, 2 referenter, 2 til tellekorps, 2 til å undertegne møteprotokoll  

     b) Godkjenne møtedeltakere med stemmerett  

3. Godkjenne innkalling  

4. Godkjenne dagsorden  

5. Behandle årsberetninger  

a. Styrets årsberetning  

b. Kurs- og aktivitetskomiteens årsberetning  

c. Utstillingskomiteens årsberetning  

d. Jaktkomiteens årsberetning  

e. Smeller gruppens årsberetning 

f. Instruktør gruppens årsberetning 

6. Behandle regnskap og revisjonsberetning for 2017  

7. Behandle budsjett for 2018  

8. Innkomne forslag. Se vedlegg. 

9. Valg 
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Det serveres Kaffe / Te og kjeks. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Møte og stemmerett i årsmøte: 

Medlemmer som forhindres i å møte personlig i det årsmøte kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved 

de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytrale 

konvolutter merket forhåndsstemme. 

Den legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til lokalavdelingens adresse. 

Konvolutten skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøte og åpnes på årsmøtet av 

tellekorpset. Forhåndsstemmer kan ikke gis ved fullmektig og skal avgis på originale 

forhåndstrykkede stemmesedler. 
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5 A. Styrets årsberetning 2017  

Styret har møttes i snitt en gang i måneden. Det har vært stor aktivitet dette året. 

Medlemstallet ved årsslutt var 171. Dette betyr en økning fra 2016. Styret har bestått av 

følgende medlemmer. 
Oversikt over styret 2017 Navn 

Leder og styremedlem Ane Gjelle 

Nestleder og styremedlem Aud Darrud 

Sekretær og styremedlem Hege Husebø 

Kasserer og styremedlem Nina L. Bjørnstad 

Styremedlem Linda Normann 

Varamedlem Emma Pauline Sandbakken 

Varamedlem Margareth Andersen 

Revisor Regnskapsservice AS ved 

Unni Løken 

Vararevisor Regnskapsservice AS ved 

Merete Hansen 
 

Oversikt over 

valgkomiteen 2017 

Navn 

Leder  Benedicte Waage 

medlem Mette Lyster  

medlem Trude Fjellet 

varamedlem Berit Langbach  
 

Styret har jobbet med følgende arbeidsoppgaver; 

Det ble etablert ulike komiteer for å fordele arbeidet og ivareta aktiviteter ut fra interesser de 

ulike medlemmene har.. Vi oppnådde å etablere to komiteer. I tillegg ha det vært aktiviteter i 

5 ulike grupper. Disse har vært drevet av enkeltpersoner eller noen fra styret. 

Treningsområde; Vi overtok Solum fra Talf våren 2017. Det ble viktig for styret å endre 

prisen på leie da vi fant denne noe høy, videre var ønsket en lengre leie periode enn den som 

vi overtok. Resultatet av prosessen var et redusert bruksområde vi redusert størrelsen på 

området og prisen til, leien redusert til kr 3500 og utvidet leieperiode til 10 år. Dette vil bli 

gjeldene fra 2018, da Talf allerede hadde betalt leien da vi overtok.  

Det ble klart at område trengte oppgradering. Det ble nedsatt en komite som bestod av Helge 

Bjørnstad, Roy Grant Andersen og Ane Gjelle. Disse skulle se på ulike mulige alternativer til 

rehabilitering av området. Resultatet av dette er at det er en egen sak på årsmøte. Det er søk 

om midler ulike steder. Det er anbefalt å fortsette å søke flere steder når fristene kommer. Det 

har vært arrangert dugnad høsten 2017. Det var ikke mange som møtte, men vi fikk gjort en 

god del.  

Det er avtalt måking på Solum, da denne vinteren ble snørik. Dette er nødvendig for å kunne 

opprettholde treningsmuligheter ute. 

Det er blitt bestilt drikkeflasker og krus med retrieverlogo. Dette er et forsøk på å skaffe 

klubben enda en inntektskilde.  
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Det er blitt gitt ut nyhetsbrev fra styret. Disse har det utkommet 3 ganger dette året. Det er et 

forsøk på å knytte medlemmene nærmere det som skjer av aktiviteter i klubben. 

  

B. Kurs- og aktivitetskomiteens årsberetning  

Komiteen har bestått av ulike bidragsytere.  Nina Bjørnstad har holdt tak i aktivitetene. 

Året 2017 hadde vi en god del aktivitet i klubben. Klubben leide Klosterskogen travbane til 

trening og hadde faste dager for trening i spillehallen. Muligheten for å være inne gjorde at vi  

kom tidlig i gang med kursaktivitet. Klubben har leid inn ulike instruktører. De som nevnes 

under aktivitetskomiteen er de som ikke faller inn under de andre gruppene. 

Spesialsøk ved Detego K-9 (Hanne Dornish) 

Rallylydighet konkurransekurs med Kim Nordbotten 

Klubben har i tillegg avholdt ett offisielt stevne i Rallylydighet. 

Agillity: Det har ikke vært en egen komite. Men det har vært aktiviteter. Anne Tone 

Langeland Stensrud har tatt ansvar for å drive treninger. Det har vært holdt et grunnkurs i 

Agillity av Karen Skjelbred. 

Våre egne instruktører har holdt følgende kurs: Grunnferdighetskurs ved Cecilia og Nina 

Rallylydighet nybegynner ved Katarina og Stine 

Valpekurs, 2 stykker på våren og ett på høsten ved Ane og Nina 

Hverdagslydighetskurs vår ved Eva og høst ved Ane og Nina 

Temakvelder: Vi har hatt jevnlige temakvelder hele våren og høsten. Oppmøtet har variert 

noe. Som tema har vi blant annet hatt: Redningshundtjenesten, brukshundsport, ernæring hos 

hund, Retrieverjakt og apportering, Freestyle og triks, Smeller, Utstilling, Besøksvenn med 

hund og Paracord. 

Felles gåturer: Ca 1 gang hver måned har vi arrangert felles gåtur. Her har det tidvis vært 

veldig godt oppmøte med 16 hunder som rekord. Dette er et lavterskel tilbud og en fin måte å 

bli kjent med folk på. Vi ser at det er en fin arena for hundene å omgås andre hunder i trygge 

rammer.  

Vi har hatt sommeravslutning, og juleavslutning med hundeaktiviteter. Det var et relativt godt 

oppmøte 

Egentrening: Vi hadde egentreninger onsdag og torsdag på klosterskogen i vår. I høst hadde vi 

egentrening på Torsdager i Solum.  

Vi har også avholdt ett uoffisielt stevne i Telemarksappellen. våren 2017. 

 

C. Utstillingskomiteens årsberetning  

Komiteen har bestått av Linda Normann (leder), Kathrine Gunstad, Cecilia Sundberg og 

Ronny Samnøen 
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Vi har avholdt et matchshow for alle raser 30. september. Det var vellykket med god 

påmelding og gode tilbakemeldinger. Komiteen retter en stor takk til NBK avd. Telemark som 

var medarrangør, samt alle deltakere og frivillige som bidro til en vellykket dag! 

Vi har hatt utstillingstreninger både i forkant og etterkant av matchshowet. Treningene har 

vært under ledelse av Kathrine Gunstad, Cecilia Sundberg og Bianca Lüdtke. 

Vi har søkt om to utstillinger i 2019. 16. februar i forbindelse med NKK utstillingen i Bø og 

19. oktober. 

 

D. Jaktkomiteens årsberetning  

Komiteen har bestått av Hege Husebø, Nina Bjørnstad, Aud Darrud, Bjørnar Omdal 

Rønningen, Ane Gjelle 

15/2-17 : Temakveld: Apportering og jakt. Tok for oss retrieverens instinkter og egenskaper, 

hvordan trene jaktlydighet. 

Innleid instruktører: 5.-7/5-17 Jaktkurs for nybegynnere med Vibecke og Alf Roger Øra 

Skjelfoss. Fullbooket, 6 ekvipasjer. 

3 kvalifiseringsprøver: 26/7 – 29/7 ( 5 ekvipasjer bestod) – 1/10 

30/5-2/6-17 NLM Torpemoen: Vi i Telemark retrieverklubb reiste til NLM ( Norsk 

lagmesterskap) og deltok  for første gang. Vi var kun 2 ekvipasjer og gjennomførte 

mesterskapet etter beste evne. 

21/9-17 Temakveld: Retrieverarbeid/jakt med retriever. Kun 4-5 personer møtte opp. 

Innleide instruktører: 29/9-1/10-17 BK-jaktkurs med Vibecke og Alf Roger Øra Skjelfoss 

Bevegelige blod og fersksporprøver i klubbens regi: Bjørn Hv. Jensen har dømt 

blodsporprøver for oss. 11 ekvipasjer har gått opp til prøve.  

Sporleggerkurs fra april til juni ved Bjørn Hv. Jensen. Deltakerne fikk gratis kurs mot å legge 

spor til bevegelige prøver i klubbens regi. Tusen takk til Bjørn for alt arbeide han la ned i alle 

disse ukene.  

E. Smeller gruppens årsberetning 

Her har det ikke vært en komite, men bestått av at Ane Gjelle har holdt tak i treningsgruppen. 

Etter hvert har Siri Aakre kommet til. I trening gruppen på mandager har flere av de faste 

deltakerne bidratt med å låse opp og sette i gang teningene. Disse treningene har foregått 

mandager i høst og vinterhalvåret. Denne har i gjennomsnitt hatt 6 ekvipasjer. Klubben har 

fått en smeller instruktør Siri Aakre som har bidratt til å holde to grunnkurs. En worke shop 

og starter i disse dager opp en trenings gruppe med instruksjon 10 torsdager. Hun har og hatt 

en temakveld om smeller. 

Det har vært enkelte treninger på tirsdager, men her er det ikke vært full.   
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F. Instruktør gruppens årsberetning 

Deltakerne i denne komiteen er Nina Bjørnstad og Ane Gjelle. Våren inviterte de alle som har 

virket som instruktører i retrieverklubben til to møter. Målet for møtene har vært å finne ut av 

hvordan få etablert en stabil instruktørguppe som får mulighet til å utvikle seg faglig. Som 

kan utvikle gode kurs for medlemmene. Dette arbeidet er ikke avsluttet. 

 

6. Behandle regnskap og revisjonsberetning for 2017  

Klubben hadde et overskudd på 6400 kroner i fjor. På sparekonto står det kroner 250 562.  På 

brukskonto stod det 31.12 kroner 41 244. 

Noen inntektstall: (tallene er avrundet, se vedlegg for nøyaktige tall) 

Medlemskontingent kr 23 750 

Gave fra TALF ved overtakelse av området: 13 200 kr 

Påmeldingsavgift all aktivitet: 148 262 kr 

Refusjoner som det er søkt om er: 

Momskompensasjon kr 8 000, 

Studieforbundet 9 200 kr 

Grasrotandel fra Norsk Tipping: 1 900 kr (Her kan vi oppfordre flere til å sette oss som 

mottakere.) 

 

Noen tall fra utgiftssiden: 

Styrehonorar: 16 000 kr 

Møtekostnader/ representasjon på GF og Kontaktmøte inkludert reisefordeling, samt 

påmelding til NLM: Totalt kr 10 400 

Anskaffelse av utstyr: kr 10 500 (Her er det innkjøp av tepper som drar opp kostnadene med 

kr 7 000, men vi har også anskaffet en ryddesag til kr 2 200) 

Innkjøp av Drikkeflasker med logo: 10 500 (Varer til videre salg) 

Honorar til eksterne instruktører: 58 000 kr 

Honorar til interne instruktører: 17 600 kr 

Leie av lokaler (Klosterskogen i 6 mnd), samt lokaler i f m kurs eller møter: 24 900 

 

Vedlegg 1 
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9. Innkomne forslag.  

Sak 1/ 9 Renovering av Solum. 

Vi har vært heldig å overta Solum som treningsområde fra Talf. De hadde en kontrakt på område 

frem til 2020. 

Det viser seg at brakken trenger å skiftes ut, da de er helse farlige. Videre trengs det en oppgradering 

av treningsplassen., samt fjerning av den eldste av konteinerne, da denne er ødelagt. 

Ulike mulige løsninger ble drøftet i styret. Det ble satt ned en gruppe utenfor styre til innhente 

anbud. Styreleder er med som sekretær i denne gruppen og bindeleddet inn til styret. 

Jobben ble lagt ut på anbud.no Der var det to som viste interesse men som ikke fulgte opp da de ble 

kontaktet. Det ble så tatt kontakt med Tom Børre Stensland som gjorde en besiktelse sammen med 

gruppen. Vi mottok et anbud som kunne stå frem til januar. Vi kan påvente noen justering i 

kostnadene da vedtaket om å gjøre oppgraderingene skal stemmes over på årsmøte da dette er 

mange penger. 

Anbud: 

Prisoverslag på div arbeid etter befaring. 

- Rigg med flytting av maskiner og utstyr.                                                            :  2000,- 

- Fjerne container med kranbil å levere til godkjent mottak, 3000,- for kranbil 

  og 3000,- i avgift på levering.                                                                               :  6000,- 

- Brakkerigg på ca 75 kvm rives å sorteres i containere.                                    : 25000,- 

   NB: Containere med innhold av rivningsvirke, leie av containere og  

           transport er IKKE med i pris pga. det er helt umulig å vite hva dette 

           veier da dette går på vekt. Men antar etter å sjekket litt att det vil  

           komme på 15-20 000,- 

- Pukke/gruse/rette av plassen når de gamle brakkene er borte for  

   de nye brakkene ca 75 kvm.                                                                              : 10000,- 

   NB: Må man masse utskifte pga. dårlige masser for de nye brakkene så må vi se på det sammen. 

- Kvm pris på jord eller grusmasser inkl. masser, transport, legge fiberduk  

   og planere ut med graver.                                                                                 :180,- pr kvm  

   NB: raking, såing/gjødsling av plen er ikke inkl. i den kvm prisen. 

Det har vært tatt kontakt med 4 entreprenører som har brakker. 

Det beste tilbudet er en like stor brakkerigg som vi har, transportert opp til oss og satt sammen på 

stedet. De bygger endeveggene ferdig, setter inn en dør i endeveggen og legger på takstoler og 

platetak.            100.000. 

Det nest laveste anbudet var på 400 000,- for brukte brakker, transport måtte ordnes utenom og vi 

måtte sette de sammen selv. 
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Vi undersøkte muligheten for å legge inn strøm, han skulle gjøre jobben for halv pris i vinter dvs 200  

kroner pr meter og med 350 meter grøft kommer dette på minimum 70 000,- pluss kabel. 

Vi har i dette forslag lagt inn noe dugnad for medlemmene 

Dette blir et økonomisk løft for klubben. Det er søkt om midler hos ulike instanser. I skrivende stund 

har ikke fristene gått ut enda og vedtakene gjort. 

Man skal her stemme for eller i mot dette anbudet skal gjennomføres. 

 

Stemmer for utførelse av prosjekt Solum Stemmer mot prosjekt Solum 

  

 
10. Valg  

Det skal stemmes på nytt styre, valgkomite representanter for GF og NKK Telemarks 

årsmøte. 

 


