
 

 

 

 

Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold 

Mandag 2.mars 2020 kl 18.00 på 

Klubbhytta, Vennerødveien 33, 3160 Stokke, i krysset Vennerødveien/Dyrsøveien. 

  

Til behandling foreligger: 

1. Åpning 

2. a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av protokollen. 

b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte 

3. Årsberetning for 2019 

4. Revidert regnskap for 2019 

5. Kontingent for 2020 

6. Budsjett for 2020 

7. Avsetning av midler 
 

8. Valg av 

a Leder, styremedlemmer og varamedlem 

b Valgkomité og varamedlem 

c Revisor og varerevisor 

d Representanter til NRKs GF 

 

Møte- og stemmerett i årsmøte har: 

Alle som har gyldig medlemskap i lokalavdelingen når årsmøtet avholdes.  

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme 
ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral 
konvolutt merket "Forhåndsstemme". Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders 
navn og sendes til lokalavdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være 
poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorpset. 
Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig, og skal avgis på originale forhåndstrykte 
stemmesedler.  

  

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller 
ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 
3/4 flertall)   



 

 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer 
teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som 
oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har 
oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i 
hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også 
aktuelle forhåndsstemmer).    

Deltakelse på Årsmøtet inkluderer mat og er gratis.. 

 

Sak 3 Årsberetninger for 2019 

   

Årsberetning fra styret i NRK avdeling Vestfold for året 2019  

 

Styret har i 2019 hatt denne sammensetningen:  

• Leder: Christian Hofer   

• Nestleder: Renate Fimland 

• Kasserer: Lisbeth Venås 

• Styremedlem: Monica Johansen 

• Styremedlem: Knut Mathisen 

• Vara medlem: Tora Hatlestad 

• Vara medlem: Hege Sunne Jensen 

 

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2019. I tillegg har det vært noen EB-saker (saker behandlet på 

mail/messenger). Referat fra møtene ligger ute på hjemmesiden.  

 

Aktiviteter i 2019:  

• Klubbmesterskap jakt  

• Offisielle jaktprøver, BK og AK  

• Offisiell utstilling.  

• Jakt-cup  

• Medlemstreninger i jakt og utstilling- og miljøtrening.  

• Valpekurs 

Disse aktivitetene er beskrevet under beretningene fra komiteene.  

I tillegg har vi hatt følgende aktiviteter:  

• Retrieverdag med uoffisiell utstilling.  

Dommer på den uoffisielle utstillingen var Anne Mette Sletthaug. Barn og hund ble dømt Christian 

Hofer. Retrieverdagen ble også åpningen av klubbens nye samlingssted, og tiltrakk seg et stort 



 

 

antall besøkende. Vi satte ny rekord i antall påmeldte hunder i open showet, hadde jakt-demo og 

vi tror folk koste seg masse.  

• Jubileumsfest med koldtbord på Melsom Mølle, her ble det mange gode samtaler med både 

gamle og helt ferske medlemmer. 

• Det er dannet en husgruppe som holder i trådene på klubbhuset. 

• På tampen av året ble det dannet en rallylydighetskomite. De kom så vidt i gang rett før jul. 

Representasjon:  

Kontaktmøtet: Lisbeth Venås 

Jaktkonferansen: Gro Ruvang, Anne Kathrine Haldorsen og Janicke Gurijordet 

Generalforsamlingen i NRK: Christian Hofer, Anne Mette Sletthaug og Nina Skjelbred 

 

Styret ønsker å takke alle frivillige og komitéene for en utmerket jobben de har gjort i 2019.   

  

På vegen av styret i NRK avdeling Vestfold – Christian Hofer 

  

Årsberetning for utstillingskomiteen 2019 

 

Komiteen har for 2019 bestått av Anne Lise Bøhler, Anne Mette Sletthaug, Vigdis Venås Huvestad, 

Knut Mathisen, Torill Sæthre, Torunn Bergmann og Nina Skjelbred (leder). Anne Lise Bøhler gikk ut 

for å lede jaktkomiteen i midten av året. Christine Larsen kom inn på slutten av året. Årets 

utstilling ble avholdt 06.02.2019 i Messehallen, Tønsberg og hadde som vanlig stor påmelding. 

Dommere var: Jan Roger Sauge, Arne Foss og Line Hovde.  Finaleresultatene for voksne ble:  

• BIS1: Lemony`s Lime, labrador 

• BIS2: Whizzbang Don`t Quench The Fire, Flatcoated 

• BIS3: Dewmist Dawson Creek, Golden 

• BIS4: Adoreas Red Gossip Girl, Toller 

• BIS5: Curlycrest Dreamcatcher, Curly 

Gratulerer til alle sammen. Vi vil også takke dem som hjalp til i forkant og etterkant av utstillingen. 

En stor takk også til alle dere som gir flotte gavepremier. Noen stiller opp med flotte premier år 

etter år.   

Vi skulle også arranger jubileumsutstilling 21. september men den ble dessverre avlyst pga. 

hundesykdommen 

Vi har hatt noen fysiske møter og telefonsamtaler for å planlegge og gjennomføre utstillingene for 

2019. Ellers har vi nå en nyttig Facebook-gruppe til forefallende komitearbeid. 



 

 

 I tillegg har komitéen hjulpet til med utstillings- og miljøtreningen på Eik og i hallen på Slagen. 

Denne sosiale treningen har fortsatt å trekke medlemmer i sommerhalvåret og om vinteren. 

Denne treningen har vært gratis for medlemmene.  

Vi gleder oss til å ta i bruk det nye klubbområdet til miljø- og utstillingstreninger i 2020 

For utstillingskomiteén,   

Anne Mette Sletthaug 

 

Årsberetning for jaktkomiteen 2019 

Medlemmer i Jaktkomiteen fra sommeren/høsten 2019;  Anne Kathrine Haldorsen, Vigdis 

Pettersen, Gro Ruvang, Christian Fagerbakke, Ole Kristian Skodde, Anne Lise Bøhler. 

Komiteen har hatt 4 møter, vi har også hatt jevnlig kontakt på vår facebook side. 

Vi har avholdt 4 bevegelige BK prøver. alle på Grubesand i Sandefjord 

1 AK prøve på Håsken 

Vi valgte også å starte med Jaktcup igjen med god deltagelse, vi rakk 3 poster før det ble høsten og 

mørket kom. 

• Vinner av begynnerklassen ble Morten Sørby og Tellmi 

• Vinner av åpenklasse ble Gjermund Eggen og Tiki 

• Vinner av eliteklassen ble Gro og  Bess 

Jaktkomiteen gratulerer! 

Det ble arrangert Klubbmesterskap i Jakt med 27 ekvipasjer til start 

• Vinner av rekrutt ble Anne Lise Bøhler og Luca 

• Vinner av BK ble Knut Mathisen og Elle 

• Vinner av AK ble Kristian Fagerbakke og Murphy 

• Vinner av Elite ble Irene Fagerlund Hansen med Embla 

 Jaktkomiteen gratulerer!!! 

Det er avholdt 3 kvalikkprøver! 

Vi har hatt faste Klubbtreninger på onsdager,  vi har vært på Håsken og på jordene ved det nye 

klubbhuset. 

Vigdis og Anne Kathrine har hatt kurs for nybegynnere, det var populært! 

Jaktkomiteen vil takke alle medhjelpere som stiller opp på prøver, cup og klubbmesterskap og 

annet! 

 Uten dere hadde vi ikke fått arrangert noe, TUSEN TAKK! 

Vi håper vi ser mange gamle og nye medlemmer i 2020!!! 



 

 

For Jaktkomiten 

Anne Lise Bøhler 

Forslag til vedtak:  

 

 Årsberetningene for 2019 godkjennes 

 

Sak 4 Revidert regnskap 2019 

  

For å se regnskapet for avdelingen 2019 og budsjett for 2020, gå inn på innkallingen til 

årsmøtet via hjemmesiden: www.retrieverklubben.no/vestfold   

  

Forslag til vedtak: 

 Regnskapet for 2019 godkjennes og styret fristilles for ansvar. 

 

  

Sak 5 Kontigent   

Styret anser at klubbens økonomi er god, og at kontingenten vil være forsvarlig uten 

ytterligere økning. 

  

Forslag til Vedtak:  

 Norsk Retrieverklubb avd. Vestfolds kontingent for 2020 beholdes uendret 

  

Sak 6 Budsjett 2020 

Budsjettet ligger i hovedbøkene for regnskapet.   

  

Forslag til Vedtak: 

 Budsjett for 2020 godkjennes 

  

Sak 8: Avsetninger 

I henhold til årsmøtevedtak 2012 / 2013 om avsetning av midler til klubbsted har det i 2019 blitt 
brukt NOK 74.500,- samt at det er investert 57.000,- i lyskaster og gjerder. 
Styret ber om at denne summen - NOK 131.500 - overføres til brukskonto. Da klubbsted nå er i 
bruk, vil alle videre kostnader til klubbsted, med tilhørende overføring fra avsatte midler, gjøres 
ved årsmøtets godkjennelse av budsjett. 

http://www.retrieverklubben.no/vestfold


 

 

 

Sak 7: Valg av 

a Leder, styremedlemmer og varamedlem 

b Valgkomité og varamedlem 

c Revisor og varerevisor 

d Representanter til NRKs GF 

Se eget vedlegg for stemmeseddel. 


