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Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling 

Norsk Bullmastiff Klubb 14/6-2006 
 
Antall stemmeberettigede medlemmer: 11 
Antall fullmakter: 0 
 

1. Leder ønsket velkommen og åpnet møtet. 
2. Godkjenning av innkallingen. Godkjent ved akklamasjon 
3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen. Foreslått: Einar 

Madsen og Unni Madsen, Godkjent ved akklamasjon.  
4. Valg av ordstyrer. Einar Martinsen ble foreslått. Godkjent ved 

akklamasjon 
 
 
 

Sak nr. 1: Godkjennelse av regnskap for 2005 
Kommentarer fra medlemmene:  
 
Vedr. rapport fra konstituert regnskapsfører: 
 
Spørsmål om ajourføring av medlemsregister. Det ble påpekt av flere 
medlemmer at det ikke har vært mulig å melde inn nye medlemmer.  
Det har også vært vanskelig å få meldt adresseforandringer. 
 
Representanter for det foregående styret melder at det har ikke vært utført 
noe ajourhold av medlemsregister i 2005. 
 
Konto 1460 Spesifikasjon av utgifter til varebeholdning. Det er brukt kr.6458,- 
til salgsvarer i 2005.  Gjennomgang av bilaget viser at dette er inngående 
salgsvarer til shopen. 
 
Konto 3106 Underskudd på bespisning Bulltreff. Det er ikke ført oversikt over 
hvem som betalte på stedet, og hvem som spiste. Ingen navneliste ble ført 
ved middag. Det foreligger ingen oversikt over hvem som faktisk var til stede. 
 
Medlemskontingenter. Klubben har betalt kr. 6000,- i samarbeidsavgift og 
kollektivt abonnement til NKK for medlemmer som ikke har betalt kontingent. 
Det ble stilt spørsmål om hvem som hadde ansvaret for medlemsregisteret.  
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Representanter for det foregående styret svarer: Iflg. Styrevedtak fra 20/3-05 
fikk kasserer ansvaret for adresseendringer i NBK, og rapportering til NKK. 
Ansvaret for medlemsregisteret tilligger sekretær. 
 
Det har ikke vært foretatt noen form for kontroller av løpende økonomisk drift i 
styret i 2005. Det ble anslått at Klubben, inkludert de kr. 6000.-  i 
samarbeidsavgift og kollektivt abonnement til NKK for medlemmer som ikke 
har betalt kontingent, har hatt et totalt tap på anslagsvis kr. 10000,- pga dette 
rotet. 
 
Konto 3992: Innbetaling på konto er inntektsført i 2005. Disse innbetalingene 
gjelder regnskapsåret 2004. Det var ingen fellesannonse i Hundesport i 2005. 
 
Regnskapet for Bulltreffet er spesifisert med egen note i det ordinære 
driftsregnskapet. Dette er gjort for å vise riktig driftsresultat. Det er 
overskuddet fra Bulltreff som gjør at klubben drives med positivt resultat.  
Dersom det ikke skulle være mulig å avholde Bulltreff vil inntekter forsvinne. 
Det vil i så tilfelle bety at klubben drives med underskudd. 
Generalforsamlingen presiserte at Bulltreffet er en naturlig del av 
inntekstgrunnlaget for klubben og at Bulltreffet fortsatt skal planlegges for å gi 
inntekter til klubben. 
  
Kommentarer til budsjett 2006: 
Det var foretatt en mindre retting i regnskapet etter at revisorene hadde 
godkjent dette. Generalforsamlingen godkjente denne rettelsen og ba styret 
orientere revisorene om denne endringen, slik at de fikk anledning til å 
kommentere denne endringen. 
 
Det er stor differanse i poster i regnskapet til Bulltreff 2005 og poster i 
budsjett vedr. Bulltreff 2006. Det framkommer ikke av notene til budsjettet for 
2006 at inntekt og utgifter i forbindelse med leie av rom er inkludert.  
Derfor er summen unormalt høy. 
 
Det ble ytret ønske fra medlemmene om høyere aktivitet i distriktene.  
Dette har styret tatt høyde for ved å sette av midler i budsjettet for 
distriktskontaktene. 
 
Vedr. utgifter til Webhotell. Summen er høy.  Dette skyldes at avtale med 
Domeneshop om webhotell ikke ble sagt opp etter at hjemmesiden ble flyttet 
til Minx i Sverige i mars 2005 . Faktura for perioden 1. juni 2005-2006 ble 
betalt i juni 2005.  
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