
 
 
 

Protokoll Årsmøtet i Norsk Bullmastiff Klubb 29.03.09       
Sted: Mattilsynets lokaler i Askim 

 
Fra styret møtte: Trude Hegle, Bente Stiller, Glenn Hall og Morten Venberget. 

 
27 stemmeberettige – 8 fullmakter - 1 observatør. 
 
Sak  1. Åpning av møtet       Godkjent 
Sak  2. Godkjenning av møteinnkalling     Godkjent 
Sak  3. Valg av møteleder       Trude Hegle 
 Valg av referent       Unni Madsen 
 Valg av 2 til å underskrive protokoll     Einar Madsen/ 
          Tommy Stenberg 
 Tellekorps        Maria Grunden/ 
          Paul Wagner 
 
Sak  4. Styrets årsberetning       Godkjent 
            -I styrets beretning rettes at Morten Venberget er nestleder i stedet for  

Einar Martinsen. 
-Følgende tilføyelse av nestleder Morten Venberget: 

           -Vandrepremier på Bulltreffet kvitteres ut av vinnere  
 og ”inn” når de leveres styret tilbake. Flere vandrepremier   

er på avveie.  
 -Styret beklaget at ikke alle artikler som var innsendt  

ble trykket i Bull-Shot. 
 -På klubbens hjemmeside skal det legges ut en link til bildefil fra  
 bulltreff 2008. 
 -Rapporteringssystemet for innmelding av valpekull er ute av  

funksjon. Nytt system vil komme på plass etter hvert.  
 
Sak  5. Valpeformidlers beretning:      Godkjent  
  Se for øvrig sak 4. siste ledd.  
 
Sak  6. Revidert regnskap og budsjett:     Godkjent 
 Tommy Stenberg tilbyr lagerplass til klubbens 
 utstyr, dette takkes det ja til.  
 
Sak  7. Revisors rapport:       Godkjent 
  -Helsekomité fortsatt ikke på plass, styret jobber videre  
 med saken, også overfor NVH.  
 -Distriktskontaktene anmodes om økt aktivitet. 
 -Vedr.oppmøte fra styremedlemmer torsdag før bulltreffet, 
 så er det en avgjørelse styret selv må ta.  
 -Leder redegjorde for hvorfor leder måtte møte  
 dommeren på flyplassen. Saken anses som avsluttet. 
 -Dommerlisten for bulltreff 2008 ble utdelt på årsmøtet.  



 - Styremøtereferatene godkjennes på neste styremøte og 
 eventuell uenighet noteres i dette møtets referat.  
         
 
Sak  8.  Aktivitetsplan 2009       Godkjent 
 Rasepresentasjon av bullmastiff i Hundesport 
 sept. 2009 forfattes av Camilla Spansvoll/Hilde Kjeldberg. 
 
Sak   9. Materialliste og varebeholdning (salgsvarer)   Godkjent 
 
Sak 10. Varebeholdning – styret må supplere noe utstyr.  Godkjent 
 Flere vandrepremier mangler. Flere styrer har forsøkt 
 å oppspore disse uten resultat. Disse vil bli fornyet.  
 Vinnere må da kvittere for disse og styret kvitterer ved 
 innlevering.  
 
Sak 11: Forslag fra styret om endring av regler for formidling    Forslaget trekkes 
            av valper: Styret trakk forslaget om å fjerne  

rapporteringsplikten av valpekull. Styret vil forenkle  
rapporteringssystemet slik at det vil fungere.   

 
Sak 12: Forslag fra Maria Grunden.      Ikke vedtatt 
 -Styret kom med et motforslag som ble vedtatt: 
 Styret utarbeider kriterier for valg av dommer og styret er  
 ansvarlig for valg av dommer.  
 Styret refererer fra sitt arbeid på klubbens hjemmesider/ 
 Bull-Shot (styrenytt). Medlemmer av NBK kan få styreref.  

i ”vasket” utgave ved å henvende seg direkte til styret.   
Styret beklager at ikke alle artikler til Bull-Shot er trykket 
i bladet.  
 

Sak 13. Forslag fra Kristin Opøien.     Forslag trekkes. 
Det henvises til sak 12.  
 

Sak 14. Forslag fra Ronny Graawe      Ikke vedtatt 
 Styret vil se på om det er mulig å legge årsmøtet til 
 en større utstilling. Årsmøte og bulltreff samme helg 
 vil bli en ekstrem arbeidsoppgave for styret.  
 Besluttes fortsatt å holdes adskilt.  
 
Sak 14. Valg av kandidater til styreverv.     Vedtatt 
 
 Styret i Norsk Bullmastiff Klubb er da som følger: 
  
 Leder    :  Trude Hegle    velges for 2 år 
 Nestleder  :  Morten Venberget ikke på valg 
 Sekretær  :  Bente Stiller  ikke på valg 
 Kasserer  :  Vibeke Holmkvist velges for 2 år 
 Styremedlem  :  Glenn Hall  velges for 2 år 
 Styremedlem  :  Einar Martinsen ikke på valg 
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