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Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn 

 
Referat fra a rsmøte 

Onsdag den 20. mars 2013, kl. 1900  

«Freidighuset», Sigurd Jorsalfars vei 31 

 

1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede. 

Årsmøtet ble åpnet av styreleder Alf Berglann. 

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent 

Forretningsorden 

Avstemninger, inkludert valg foregår skriftlig dersom noen forlanger det. Ved valg der det er flere kandidater enn 

plasser, rangeres kandidatene etter stemmetall. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Dirigenten har anledning til å innføre 

begrenset taletid, og til å sette strek for en debatt. 

Stemmerett 

Stemmerett ved årsmøtet har alle som har betalt kontingent for 2013, til Norsk Kennel Klub og Norsk Retrieverklubb 

avd. Trondheim og omegn. Ta med kvittering, hvis du har betalt kort tid før årsmøtet 

Antall stemmeberettigede: 17 

 

2. Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen. 

Dirigent: Siv Sandø 

Sekretær: Else Berit Skagen 

Tellekorps: Bente Fjeldsæter og Jan Petter Juberg 

Underskrift av protokoll: Helge Growe  og Frank Sindre Thoresen 

 

http://www.retrieverklubben.no/bergen/index.cfm?id=256410
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3. Årsberetning for 2012 

Årsberetniingen ble gjennomgått av Siv Sandø. Det ble gitt honnør til alle som har bidratt i komiteer, utvalg og styret for 

vell utført arbeid.  

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent 

 

4. Årsegnskap for 2012 med revisjonsberetning 

Årsregnskapet ble gjennomgått av kasserer, Nina Sandberg.    

Vedtak: Regnskapet godkjennes. 

 

5. Budsjett for 2013 

Budsjettet for 2013 ble gjennomgått av kasserer Nina Sandberg.  

Vedtak: Med følgende endring godkjennes budsjettet for 2013: 

Kostnadene i forbindelse med ordinær jaktprøve økes fra 19.320 til 23.600, hvilket medfører at resultatet for 

aktiviteten blir 0 kr. Dette øker overforbruket i årsbudsjettet fra kr 5000 til kr 9280 kr for 2013. 

 

6. Kontingent for 2014 

Vedtak: Årsmøte vedtar enstemmig å øke kontigenten for 2014 fra 120 til 130. 

 

7. Innmeldte saker 

a. Forslag om å endre vedtak om styreforsikring 

Styret foreslår at årsmøtet endrer tidligere årsmøtevedtak vedr. tegning av styreforsikring for avdelingen. 

Begrunnelse:  

Styret vurderer det slik at det vil være for kostnadskrevende for avdelingen å tegne en styrerforsikring, da 

risikoen synes lav. Risikoen er redusert i forhold til tidligere, da vi i dag har et svært gjennomarbeidet budsjett å 

forholde oss til, samt gode rutiner for oppfølging gjennom året. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

b. Presisering av tidligere årsmøtevedtak 

Styret foreslår at årsmøtet endrer tidligere årsmøtevedtak vedr. tillitsvalgtes deltagelse på avdelingens 
arrangementer, til å gjelde avdelingens prøver. 
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Begrunnelse: 

Medlemmer som innehar verv har etter tidligere årsmøtevedtak mulighet til å delta på ett av klubbens 
arrangement uten å betale avgift. Styret ønsker å presisere dette til å omfatte startkontingent på utstillinger, 
jaktprøver eller lignende, og ikke kostnadskrevende kurs. 

 

Vedtak: Presiseringen slik den fremkommer i begrunnelsen vedtas  enstemmig. Bestemmelsen blir som følger:  

Medlemmer som innehar verv har mulighet til å delta på utstillinger, jaktprøver eller lignende uten å betale 
startkontigent. Betalingsfritak gjelder ikke for kostnadskrevende kurs. 

 

8. Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomitè, revisor, vararevisor, samt representanter til NRKs 

generalforsamling. 

To styremedlemmer og to varamedlemmer er på valg. Årsmøtet vedtok at enav  vararepresentantene og en av 

styrerepresentantene skal sitte for ett år, mens de to øvrige velges for to år. Dette for å sikre kontinuitet i styret. De som 

får flest stemmer blir for 2 år. 

Styreleder: Geir Kojedal,  enstemmig valgt (ett år). 

Styremedlem for 2 år: Ingrid Loe Dalaker 

Styremedlem for 1 år: Inger Sjøvold 

Vara for 2 år:  Grete Sve Rian 

Vara for 1 år: Torkel Wedø 

 

Revisor: Roald Myrvang, enstemmig valgt 

Vara for revisor: Jonny Berg  (1 år),  enstemmig valgt 

 

Else Berit Skagen 

Referent 

 

 

Helge Growe (sign)        Frank Sindre Thoresen (sign) 

 

 

 


