
Norsk Retrieverklubb                                     

Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 

1) Åpning 

Leder ønsket velkommen til årets GF. 

2)  

a) Valg av 

Dirigent - Jan Eyolf Brustad 

Referenter –Brit Haarklou Mathisen og Kathrine Gunstad 

Underskrivere protokoll – Allan Tingstveit og Rolf Arne Kaspersen 

Tellekorps – Gøril Rogne, Lise Gro Andersen og Geir Koljedal. 

- Godkjent enstemmig 

b) Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte. 

 

43 tilstede med 3048 stemmer totalt.  

3) Årsberetning for 2012 

Styrets årsberetning 

Leder kom med kommentarer til årsberetningen underveis.  



To rettelser fra salen: 

Vadsø og omegn sitt antall hovedmedlemmer endres fra 5543 til 55 hovedmedlemmer.  

Bergen og omegn etablert i 1984 ikke 1985. 

Dirigent kommenterte at det er snakket om å lage en mal for årsberetningene slik at innhold fra 

komiteer og raseråd blir mer ensartet. 

Ellers ingen spørsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen. 

Forslag til vedtak: Årsberetningen for 2012 godkjennes. 

- Godkjent enstemmig. 

4) Revidert regnskap 2012 

Kasserer kommenterte ulike poster underveis. 

Kommentar og spørsmål fra Oslo angående differanse på aksjepost fra 2010-2012. 

Aksjene stammer fra en nedlagt avdeling. Det ventes på at fondene skal få opprinnelig verdi for å 

deretter løse dem ut.  

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2012 som viser et årsresultat på kr 75 375 godkjennes. Hele 

resultatet overføres direkte til egenkapital. Egenkapitalen økes med kr 75 375. Styret gis 

ansvarsfrihet. 

- Godkjent enstemmig 

5) Forslag til korrigering av Norsk Retrieverklubbs lover etter gjennomgang av NKKs lovkomite 

Anne Mette presenterte lovendringene. Disse er kun rettelser og presiseringer. 

Kommentar fra salen om at rekkefølgen på NRK/NKK er ulik i § 2-3. Dette justeres. 

Det ble også bemerket av NKK at våre representanter til RS velges på GF, fremfor å oppnevnes av 

hovedstyret. Men ettersom RS er flyttet til november er dette mulig, og NKK godkjenner denne 

fremgangsmåten. 

Forslag til vedtak: Det nye lovforslaget godkjennes. 

- Godkjent enstemmig  

6) Korrigert budsjett 2013 

Kasserer presenterte korrigert budsjett. Behov for justering ved kunnskap om tildelt 

momskompensasjon.  

Spørsmål fra salen vedrørende momskompensasjon og utregning av denne.  

Svar om at denne fordeles forholdsmessig på grunnlag av antall søkere. 

Forslag til vedtak: Korrigert budsjett for 2013 som viser et resultat på 37 084,- vedtas. 

- Godkjent enstemmig 

7) Kontingent for 2014 

Kasserer presenterte forslaget. 

 Kommentarer fra salen: 



o Vanskelig for avdelingene å øke når hovedklubben gjør det samme. 

o Kontingent økning kan føre til redusert antall medlemskap. 

o Konkurranse med andre klubber, med hovedklubben og avdelingen blir prisen 

betydelig dyrere enn hos konkurrerende klubber. 

o Avd. Oslo leverte forslag om alternativt vedtak.  

o Avd. Kongsvinger og omegn leverte forslag om å beholde dagens kontingent.  

o 25 kr er ikke mye, men samlet blir det betydelige beløp. Vurdering av totalsummen.  

o Vi må se nærmere på synkende medlemstall og at andre klubber ha lavere 

kontingent.  

o Andre klubber har ikke drift i form av ansatte (kontoret + RN/Webmaster) slik som 

oss. Dette koster penger. Ved å ikke vedta økningen vil budsjettet gå kraftig i 

underskudd og minske satsninger.  

o Burde det ikke verves nye medlemmer fremfor å øke kontingenten? 

o Konsekvens for ikke-økning er nedskjæring på aktivitetsnivået. Vi kan ikke bevisst 

bruke vår egenkapital for å dekke satsning over flere år. 

o Arbeid med verving fremfor økning. 

o Verving også fra oppdrettere, ikke bare klubben. Drift er et samarbeid.  

o Innspill om tidligere ordning med halv pris første året for valpekjøpere vervet av 

oppdretter  

 Replikk om at dette jobbes med i Media- og profileringskomiteen  

 Replikk om at ettersom NKK håndterer medlemsservice nå, noe som 

vanskeliggjør dette. 

o Fjerning av kontoravgiften vil få store konsekvenser, og skape mer arbeid for 

avdelingene.  

o Kontoravgiften burde trekkes fra kontingenten til hovedklubben, ikke avdelingenes 

kontingent.  

o Avd. Oslo trakk sitt forslag. 

o Avsluttende kommentar fra kasserer om at det allerede er lagt opp til et forbruk av 

100.00 fra egenkapitalen (til RAS) og med forbruket på 300.000 i 2010 betyr dette at 

vi i 2014 over kun 5 år har forbrukt 500.00 av egenkapitalen. 

o Kommentarer om at man må se bort i fra forbruk av egenkapital i 2010.  

 

Forslag til vedtak: Norsk Retrieverklubbs kontingent for 2014 heves til kr. 265,-. 

Alternativt forslag til vedtak fra avd. Kongsvinger og Omegn: Kontingenten holdes uforandret. 

 

Skriftlig avstemming. 1761 stemmer for hovedstyrets forslag til vedtak. 1287 stemmer for avd. 

Kongsvinger og Omegns forslag. Totalt 3048 stemmer.  

 

8) Budsjett 2014 

Satsningen videreføres, minus RAS som er en engangssatsning. 

Forslag til vedtak: Budsjett for 2014 som viser et resultat på kr 36 163,- vedtas 

- Godkjent enstemmig 



9) Valg 

Kandidatene presenterte seg.  

Det er 43 stemmeberettigede til stede. Det er innsendt 27 forhåndsstemmer, 3 av disse ble forkastet. 

Totalt 67 stemmer er avgitt ved valg.  

Resultat av valget: 

Leder: 

Dag Wennesland  64 stemmer 

Kasserer 

Karin Fagerås   56 stemmer 

Styremedlem 

Mona Skydsrudhagen  50 stemmer 

Morten Egeberg  46 stemmer 

Anne Lise Kaspersen  37 stemmer – vara 

Nina Badendyck  12 stemmer – ikke valgt inn i styret 

Valgkomite 

Berit Lund   55 stemmer 

Bjarne Holm    47 stemmer 

Berit L. Andersen  43 stemmer 

Elisabeth Stene   43 stemmer – vara 

Representanter til RS 

Dag Wennesland  60 stemmer 

Hans Ole Stenbro  52 stemmer 

Karin Fagerås   50 stemmer 

Morten Egeberg  46 stemmer 

Bente Brynjulfsen  40 stemmer 

Erik Bostad   37 stemmer 

 

GF godtok en trekning mellom Elisabeth Stene og Berit L. Andersen om hvem som ble medlem og 

hvem som ble vara til valgkomiteen.  

Lillehammer 13.05.2013 

 

Brit Haarklou Mathisen   Kathrine Gunstad   Jan Eyolf Brustad 

 

 

Rolf Arne Kaspersen   Allan Tingstveit 

 



Styrets sammensetning etter Generalforsamlingen 12.mai 2013 ble: 

Leder:   Dag Wennesland,   ny 

Kasserer: Karin Fagerås,   ny 

Styremedlem: Hans Ole Stenbro,  valgt i 2012, nestleder 

Styremedlem: Erik Bostad   valgt i 2012 

Styremedlem: Morten Egeberg  ny/gjenvalgt 

Styremedlem: Bente Brynjulfsen  valgt i 2012 

Styremedlem: Mona Skydsrudhaugen  ny 

Varamedlem: Anne Mjelde Myhr  valgt i 2012 

Varamedlem: Anne Lise Kaspersen  ny/gjenvalgt 

 

 


