
Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold  

 

Tirsdag 23.mars 2021 kl 18.00 

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

Det tas forbehold om at møtet må utsettes eller avholdes på annen måte enn ved fysisk oppmøte 

pga smittevernshensyn. 

 

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 2020  

4. Revidert regnskap for 2020  

5. Kontingent for 2021 

6. Budsjett for 2021  

7. 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 2020: 

Årsberetning fra styret i NRK avdeling Vestfold for året 2020 

Styret har i 2020 hatt denne sammensetningen:  

• Leder: Hege Sunne Jensen 

• Nestleder: Vigdis Pettersen 

• Kasserer: Lisbeth Venås  

• Styremedlem: Monica Johansen  

• Styremedlem: Knut Mathisen  

• Vara medlem: Morten Sørby 

• Vara medlem: Christian Hofer 

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2020. I tillegg har det vært noen EB-saker (saker behandlet på 

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

 

Aktiviteter i 2020:  

• Klubbmesterskap jakt  

• Offisielle jaktprøver, BK og AK og EK 

• Jakt-cup  

• Medlemstreninger i jakt og utstilling- og miljøtrening.  

• Kurs i rallylydighet 

Representasjon:  

Kontaktmøtet: Anne Lise Bøhler og Anne Mette Sletthaug. 

Generalforsamlingen i NRK: Hege Sunne Jensen, Anne Mette Sletthaug og Nina Skjelbred. 

Styret ønsker å takke alle frivillige og komitéene for en utmerket jobben de har gjort i 2020. På vegne 

av styret i NRK avdeling Vestfold – Hege Sunne Jensen. 

 

 



Årsberetning for utstillingskomiteen 2020 

Komiteen har for 2019 bestått av Anne Mette Sletthaug, Vigdis Venås Huvestad, Knut Mathisen og 

Christine Larsen.  

Året har vært preget av koronapandemien 

Årets utstilling var planlagt samme helg som NKK-utstillingen ved Oslofjord konferansesenter i juni. 

Den måtte avlyses pga. smittesituasjonen. 

Vi har hatt noen fysiske møter og telefonsamtaler for å planlegge mulig utstilling i 2021. Ellers har vi 

en nyttig Facebook-gruppe til forefallende komitearbeid.  

I tillegg har komitéen hjulpet til med utstillings- og miljøtreningen ved klubbhuset og på 

parkeringsplassen til Statens Vegvesen i Tønsberg. Treningen har samlet mange både sommer og 

vinter med unntak av perioder hvor smittesituasjonen har gjort det umulig. Når det har vært åpning 

for å samle folk til trening har vi nøye fulgt til enhver tid gjeldende smittevernsregler med sprit, 

avstand og lister over oppmøtte for smittesporing.  

Treningen er fortsatt gratis for medlemmene.  

For utstillingskomiteén,  

Anne Mette Sletthaug 

 

Årsberetning for jaktkomiteen 2020: 

Jaktkomiteen har i 2020 bestått av : Vigdis Pettersen, Gro Ruvang, Anne Kathrine Haldorsen, Ole 
Kristian Skodde og Anne Lise Bøhler 
 
Jaktkomiteen har hatt et aktivt år! 
 
Vi har hatt torsdagstreninger for alle 
Det har vært apportering og dirigeringskurs for nybegynnere 
Vi har hatt Jaktcup 
Klubbmesterskap 
Det har vært avholdt 3 kvalikprøver 
Vi har arrangert 4 bevegelige BK prøver 
Vi har hatt 2 AK prøver 
1 EK prøve 
Vi har også arrangert Eliteprøven 
 
Vi har hatt en trening for alle som har hjulpet til på prøvene våre, instruktør var Benedikte Skarnes 
 
Jaktcup: 
 
BK: 
1 pl  Anne Lise Bøhler m/ Luca 
2 pl  Lisbeth Venås m/ Gere 
3 pl Christine Larsen m/ Storm 
 
 
 



AK: 
1 pl Knut Mathisen m/ Billie 
2 pl Vigdis Pettersen m/ Cirka 
3 pl. Anne Lise Bøhler m / Kirah 
 
EK: 
1 pl Bjørg Ørmen m / Nelson 
2 pl Anne Lise Bøhler m / Vegas 
3 pl Gjermund Eggen m/ Sako 
 
Jaktkomiteen gratulerer alle! 
 
Klubbmesterskap: 
 
Rekrutt: 
1 pl Irene F Hansen m / Fylgja 
2 pl Christian Hofer m / Ella 
3 pl Gro Ruvang m/ Isak 
 
BK: 
1 pl Tom Mathisen m / Mille 
2 pl Christian Hofer m / Lotta 
3 pl Kathrine Gunstad m/ Sia 
 
AK: 
1 pl  Anne Lise Bøhler m / Kirah 
1 pl Anne Mansås m / Ruby 
3pl Knut Mathisen m / Billie 
 
EK: 
1 pl Janicke Gurijorde m / Ekko 
2 pl  Irene F Hansen m / Embla 
3 pl Bjørg Ørmen m / Nelson 
 
Jaktkomiteen Gratulerer alle! 
 
Det har vært et spesielt år p.g.a. Covid 19.  Vi har hatt regler vi har måtte forholde oss til på treninger 
og prøver. 
Alle har vært sporty og spritet hender, holdt avstand og skrevet seg opp på liste før treninger. 
 
Vi i komiteen vil takke alle de fantastiske medhjelperne som stiller opp og hjelper til på prøvene/ 
arrangementene våre. 
Uten deres hjelp hadde vi ikke kunnet arrangere noe. TUSEN TAKK!!!! 
 
Vi vil også takke medlemmene våre for et aktivt år, håper vi sees i 2021! 
 
For Jaktkomiteen 
 
Anne Lise Bøhler 
 

 



Årsberetning for rallykomiteen 2020: 

• Leder Janicke Gurijordet 

• Sekretær: Svanhild Bjerkemo 

• Styremedlemmer : Caroline Martinsen, Grete Nordby, Hanne Marit Lindhagen 

 

Rallykomiteen ble et faktum høsten 2019☺ Innkjøp av utstyr tok sin tid men vi startet de 2 første 

kursene i Rally i retrieverklubben avd Vestfold i desember 2019. Historisk øyeblikk vil jeg si. 

Vi har søkt om vårt første offisielle Rally stevne 29.08.21 

Til sammen har vi hatt 3 nybegynner kurs og 2 videregående kurs til tross for avlysninger og 

utsettelser pga covid-19. 

Leder og referent Janicke Gurijordet 

 

Forslag til vedtak: Årsberetningene for 2020 godkjennes. 

 

Sak 4 Revidert regnskap 2020 

For å se regnskapet for avdelingen 2020 og budsjett for 2021, gå inn på innkallingen til årsmøtet via 

hjemmesiden: www.retrieverklubben.no/vestfold  

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2020 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 2021 beholdes uendret. 

 

Sak 6 Budsjett 2020  

Budsjettet ligger i hovedbøkene for regnskapet.  

Forslag til Vedtak: Budsjett for 2021 godkjennes 

 

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. 

http://www.retrieverklubben.no/vestfold

