
Referat fra styremøte i NBK 25.04.2010 
 
Sted: By the Way, Kjellstad, Drammen 
Tilstede: Lisbeth, Unni, Einar, Audhild, Stefan, Helene, Bente, Trude 
Ikke tilstede: Glenn, Morten, Vibeke, Mariann, Marius, Ann Karin, Aina 
 
Sak 1/2010. Godkjenning av møteinnkallelse, referat fra forrige møte etc. 
Møteinnkallelse er godkjent. 
Korreksjon til møtereferat av 25.10.2009 sak 25/2009: Helsekommitèens medlemmer er Hilde 
Kjeldby, Trude Hegle, Tommy Stenberg, Helene Venberget og Paul Wagner. 
 
Sak 2/2010. Overføring av oppgaver til nytt styre 
Kasserer: 
Leder + kasserer bør ha tilgang til klubbens konto. 
Vibeke har betalt regninger til d.d., ingen regninger ligger og venter nå. 
Oppdretterannonser må sjekkes status på og sende påminnelse på mail for 2010. 
Medlemsmøtet om ”Fôring” (januar 2010) skal deles på 3 klubber, de to andre klubbene må betale til 
NBK sin del. 
Medlemskontingenter går via NKK, men man kan se status via NKK sine klubbsider. Sjekke listen om 
det er noen som bør purres. 
Moms‐refusjon fra NKK er det søkt om. 
Kasserer må generelt holde et øye med økonomien fremover. 
Sekretær: 
Innkjøp av klær (Stefan tar over). 
Nye medlemmer? En medlemsansvarlig på hjemmesiden? 
Permer på lager? Vi sparer på kritikker ca. 1 år av gangen. 
Postadresse (papir‐) til sekretær. 
Deltagelse på utstillinger; sende ut felles svar til alle klubber (høsten). Hilde. 
 
Sak 3/2010. Fordeling av oppgaver / ansvar til det nye styret 
Bull‐cupen: Vidar Laastad har hatt jobben siste 2 år, Lisbeth spør han igjen. 
Kontakt mot NKK: Trude 
Materialforvalter: Stefan. Utstyr står nå hos Trude, flyttes til Stefan. 
Innkjøp av klær etc: Stefan (OBS ny logo som klubben eier). Firma: Skoies 
(Bente Skoie er kontaktperson). Sjekk status i god tid før Bulltreff! Ca 2 ukers 
leveringstid. Store størrelser mangler? 
Medlemsansvarlig: Hilde 
Hjemmesiden: Hilde 
 
Sak 4/2010. Distriktskontakter 
Distriktet Telemark/Vestfold/Buskerud er ønsket delt opp, med Buskerud som eget distrikt. Christina 
Fladby Pereira blir ny kontakt for Buskerud. 
Vurdere Agder som har veldig få aktive medlemmer, slå sammen med TE/VE? 
Camilla Spansvoll ønsker å ta over etter Marit Gagama, Lisbeth forespørre henne. Avventer, Camilla 
har nok med Bull‐Shot for tiden. 
Etterspørre distriktsnyheter til Bull‐Shot? Se hjemmesiden for retningslinjer. 
 
Sak 5/2010. Bulltreff 2010 
Dommer: Hilde må purre dommer med flybillett. Vi vil gjerne ha faktura (for regnskapet) hvis han 
legger ut. 
Dommeransvarlig: Lisbeth spør Elisabeth Sylling og Håvard. 



Plassansvarlig: Glenn, Fred, Steinar, Ronny G., Einar Madsen blir spurt. 
Materialforvalter, kiosk på treffet: Stefan med flere; Vibeke, Kristin? 
Påmeldinger og katalog: Trude & Hilde (elektronisk påmelding ok) 
Premier: Bente ansvarlig. Sponsorer til fôr? Seint ute, men Trude spør Royal Canin. Bente spør 
oppdretterne om premier, fat osv. Rosetter er på lager (til 2012?). Høre om fatene kan lages mindre 
til BIR/BIM valp. 
Dommerklarering er sendt til NKK. 
Be hotellet klippe gresset ikke siste dagen (4‐5 dager før?). 
Rombestilling skjer direkte fra medlemmene til hotellet. 
Ringsekretær: Lisbeth spør først Aud, deretter Eivor. 
Skriver: legge ut på hjemmesiden om noen er interessert? Trude spør sin valpekjøper Hanne. 
Utstillingsleder: Lisbeth spør Elisabeth eller Håvard? 
Auksonarius: Ronny Graave blir spurt. 
Loddsalg (på stedet og innsamling) som i fjor. Lisbeth spør Ann Karin. 
 
Sak 6/2010. Aktivitetsplan 2010 
Helseundersøkelsen; Frode si noe i etterkant? Følges opp av helsekomiteen. 
Sanna V: ”Search & rescue”? Fly må dekkes fra Finland. Kan evt holdes hjemme hos Stefan. 
Adressebok medlemmer; må vedlikeholdes med mailadresser. Trude sender den til Lisbeth, men 
oppdatert må den tas ut fra medlemsregisteret NKK. Oppfordre medlemmer til å oppdatere 
NKK‐registeret via hjemmesiden. 
Dogs4all: Kristin Opøien og Einar Martinsen ansvarlig for stand. 
 
Sak 7/2010. Budsjett / økonomi / inntekter 
Helseundersøkelsen; kr 10 000 mangler i budsjettet, redigert. 
Auksjon på nettet? Sjekke løsninger. Be oppdrettere gi en ting hver. Evt loddsalg? 
 
Sak 8/2010. Bulltreff 2011 
Sted: Torpomoen? 25 rom kan ha hund, 25 ikke hund. 29 med bad. Fellesrom til bur? Lisbeth hører 
med dem igjen. Pris? 
Dommer: styremedlemmer kommer med forslag til neste møte. Glenn har en (gammel) liste. 
 
Sak 9/2010. Eventuelt 
Bull‐Shot: se på billigere layout alternativer. Hilde skal prøve programmet Indesign. 
Datateknisk (klubbmail): NBK@bullmastiff.no fases ut og det lages ny til Lisbeth. 
Vi beholder ellers våre egne mailadresser (andre ønsker meldes). 
 
Møteplan: neste styremøte blir søndag 13 juni kl. 13:00 på ”By the Way” i Drammen. 
 
* 

Referat fra styremøte i NBK 13.06.2010 
 
Sted: By the Way, Kjellstad 
Tilstede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra, Stefan Eysteinsson, Unni Madsen, 
Helene Venberget 
Ikke møtt: Trude Hegle, Einar Martinsen, Ann Karin Danielsen 
 
Sak 10/2010: Godkjenning av møteinnkalling 
• Godkjent. 
Sak 11/2010: Godkjenning av referat 25.04.2010 
• Godkjent. 



Sak 12/2010: Gjennomgang av fordeling av oppgaver / ansvar 
• ”Velkommen til nye medlemmer” – en liten oppmerksomhet m/info? 
 
Sak 13/2010: Bulltreff 2010 
• Annonse/påminnelse på hovedsiden NBK 
• Katalogproduksjon (kopiering): Kristin Opøien? 
• Loddsalg/gaver: Eva Kåsin m/barn, Solveig Lindstølen? 
• Sponsor: Vom & Hundemat? Premielodd eller frossen mat? 
• BIS-vandrepremie fra Mary (BM figur på treplate) er vekk. Hvem har den? 
• Fotograf Morten Synnestvedt: lufte interessen? Hvor mange må han ha? 
• Fotograf til alle deltagere: Einar Madsen? Trenger en hjelper i tillegg. 
• Handlerkurs på fredag kveld: Frode Jevne? 
• Aktivitetsplan Bulltreff: Lisbeth hadde satt opp en oversikt, justeres noe 
og mailes til styremedlemmene 
 
Sak 14/2010: Aktivitetsplan 2010 
• Lydighetstrening med ”bulldogdame” (navn?); Cristina Pereira og Kristin Opøien spør henne. 
• Sanna fra Finland vil komme og snakke om ”søk og redning”: forslag om dato 18-19 september. 
• Helseundersøkelsen: spørre Frode Lingaas om å legge fram resultatet på et medlemsmøte for NBK? 
 
Sak 15/2010: Økonomi / inntekter 
• Spørre Kristin Opøien om å hjelp til utforming av søknad til fondet "Dyrlege Smidts Stiftelse” om 
midler til Helseundersøkelsen. 
• Grasrotandelen fra Norsk Tipping: Lokalavdeling av NBK må i så fall opprettes. Er utbyttet verdt 
organiseringen? 
• Mange medlemmer som ikke har betalt NKK medlemskap for 2010 – hva gjør vi? En liten 
oppfordring via mail? 
• Oppfordre oppdrettere til å annonsere i Bull-Shot. Mail/hjemmesiden? 
• Løpende auksjoner på hjemmesiden? Tenke på alternativer. 
 
Sak 16/2010: Bulltreff 2011 – dommer 
• Dommerliste finskrives og sendes til styrets medlemmer for prioritering av 5 dommere hver til 
neste møte. 
 
Sak 17/2010: Eventuelt 
• Henvendelse fra et medlem angående klubbens anbefalinger for avl og at styremedlemmer bør 
følge anbefalingene. Bør evt. søke om dispensasjon. 
• Avlrådskurs (NKK) i januar 2011. NBK bør delta. Tas opp igjen senere. 
• Ruskenaksjonen 22 august. Har Cristina Pereira lyst til å delta der? 
• BMWC i Budapest: NBK har fått forespørsel om å sende 2 representanter; 
Hilde & Einar (Glenn?) deltar på møtet der. Svar til BMWC styre. 
• Brønnøysundregisteret: oppdatere klubbinfo inkludert årsmøteprotokoll 
• Nasjonalbiblioteket: skal de fremdeles ha 4 eks. av Bull-Shot? Sjekke. 
 
Neste styremøte: søndag 1. august kl 13:00 på By the Way, Kjellstad. 
 
* 

Referat fra styremøte i NBK 01.08.2010 
 
Sted: By the Way, Kjellstad 
Tilstede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra, Trude Hegle 



Ikke møtt: Einar Martinsen, Ann Karin Danielsen, Stefan Eysteinsson, Unni Madsen, Helene 
Venberget 
 
Sak 18/2010: Godkjenning av møteinnkalling 
• Godkjent 
Sak 19/2010: Godkjenning av referat 13.06.2010 
• Godkjent 
 
Sak 20/2010: Bulltreff 2010 
• Gjennomgang av aktivitetsplanen; status ok. 
• Be om regning for NBK’s rom på hotellet (dommer, sekretær) 
• Premie til Beste oppdretterklasse – hvem gir? 
• Utstillingstelt; klubben mangler ett – får (låne?) ett av Paul 
• Bord + stoler til ringen. Gressklipping. 
• Katalog: Trude kopierer 50 stk. i farger + 20 stk. i sort/hvitt 
• Be Ronny Brudvik om å ønske velkommen (i ringen kl 10 på lørdag) 
• Middagene fredag-lørdag serveres kl 20, sjekk med hotellet 
• Lunch ved ringen, baguetter, sjekk med hotellet 
• Info fra NKK på engelsk om utstillingssystemet mailes til dommer 
• Husk søppelsekker & bæsjeposer! Har hotellet plast til under burene? 
• Kritikkskjemaene; kan Aud ta med seg fra NKK? 
 
Sak 21/2010: Bulltreff 2011 – dommer 
• Gått gjennom listen og redigert en del; sjekke opp mer om noen 
• Vi ønsker en åpen, positiv dommer som ikke er for gammel/har dårlig helse (fare for å trekke seg i 
siste liten). Siden vi har en engelsk oppdretter i år kan vi variere med noe annet neste år. 
• Saken haster, ønsker tilbakemelding fra resten av styret. Evt. diskutere helgen 28-29 aug. i 
Drammen (dobbeltutstilling). Avgjøre på møte 5 sept. 
 
Sak 22/2010: Eventuelt 
• NKK’s Brukerforum IT: vi stemmer på Hans-Peter Lannerstedt, Spikkestad. (Han bor nærmest av de 
to alternativene.) 
• Helseundersøkelsen. Helsekomiteen møtes før vi ber Frode L. om å ha et medlemsmøte for NBK. 
Må arrangeres i Oslo. 
 
Neste styremøte: søndag 5. september kl 13:00 på By the Way, Kjellstad. 
 
* 

Referat fra styremøte i NBK 05.09.2010 
 
Sted: By the Way, Kjellstad Drammen 
Tilstede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra, Stefan Eysteinsson, Einar Martinsen, 
Unni Madsen. 
Ikke møtt: Ann Karin Danielsen, Helene Venberget, Trude Hegle 
 
Sak 23/2010: Godkjenning av møteinnkalling 
Godkjent 
Sak 24/2010: Godkjenning av referat 01.08.2010 
Godkjent 
Sak 25/2010: Evaluering av Bulltreff 2010 
Litt lite strukturert praktisk med opprigging/nedrigging. 



Stor suksess med kafeen! Kunne hatt enda mer mat og drikke! 
Status økonomi: Inn kr 4.900,- auksjon + kr 10.410,- på kiosk/lodd 
Etterspørsel etter effekter, lite utvalg (varene ikke ankommet i tide). 
Organisere lodd/auksjon litt bedre neste år, men god inntekt! 
Fin stemning rundt ringen. Bedømmingen gikk uten problemer. 
Dommer: kritikker lange og ”snille”. Glemte åpen bedømming? 
Hotellet fornøyde med oss. En skade som ble meldt til sentralbordet av eier. Trengte ikke gå gjennom 
alle rom etterpå, godkjent. 
Noen plukker ikke opp møkk!? 
Mer flinke til å plukke opp ølbokser mm. 
Litt tregt salg av katalogen? Alternativ? 
 
Sak 26/2010: Bulltreff 2011 – sted & dommer 
Datoen er 13. august 2011 
Prøve å finne et billigere alternativ til Thorbjørnrud Hotel. 
Må være likt tilbud til alle (standard). 
Torpomoen i Hallingdal? 50 rom, 29 m/eget bad, 25 m/hund!? 
Tyrifjorden Hotel: pris? 
Ranten Hotel, Nesbyen? 
Militærleirer på Østlandet? 
Dommer: Gerard O’Shea ikke svart pr i dag 
Dommer alternativ 2: Anne- Marie Class 
Alternativ aktivitet fredags kveld: rebusløp med rasespørsmål underveis, premie. 
Oppvisning av diverse; eks. triks, lydighet, matchshow, agility? 
Handler”trening”: minimum en mulighet til å spørre om råd 
 
Sak 27/2010: Aktivitetsplan 2010 
”Dogs4All” 27-28. nov. Lage en banner til? Skaffe noen nyere bilder? Kle seg ut som skogvokter i 
raseparaden? En hund i hver farge? To økter pr dag. 
Annonsere på hjemmesiden om interesse for å bidra på stand / i parade. 
Medlemsmøte m/Frode Lingaas: Helseundersøkelsen – når? 
Lydighetskurs 16-17. okt. Distrikt Buskerud arrangerer. Legge ut (mer åpent) på hjemmesiden så flere 
ser det (gjesteboka?). 
 
Sak 28/2010: Bull-Shot 
Camilla gir seg etter nr. 2/2010. Trenger vi flere redaktører? Tar opp igjen på neste møte. 
Forespørre distriktskontaktene om de kan ta en fast spalte hver. 
Oppfordre til annonsering (150 kr pr side). Sjekke om tidligere annonser er betalt. 
Når blir deadline for 2/2010? 
 
Sak 29/2010: Økonomi / inntekter 
Klubbens saldo på postbanken pr i dag er kr 67.734,- 
Status for betaling av Helseundersøkelsen? Faktura 10 tusen kr? 
 
Sak 30/2010: Behandling av innkommet klage (unntatt off.) 
Behandlet. Styret tar kontakt med de involverte. 
 
Sak 31/2010: Eventuelt 
Henvendelse fra DBK v/Mette Sørensen om salg av påståtte Mastiff / Bullmastiff blanding. Kreve 
bilde av foreldrene, samt gi tilbakemelding på at valpene ikke er rasetypiske. 
 
Neste styremøte: Søndag 31. oktober kl. 13:00 på By the Way, Kjellstad. 



* 

Referat fra styremøte i NBK 07.11.2010 
 
Sted: By the Way, Kjellstad Drammen 
Tilstede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra, Stefan Eysteinsson, Einar Martinsen, 
Unni Madsen, Helene Venberget, Trude Hegle 
Ikke møtt: Ann Karin Danielsen 
 
Sak 32/2010: Godkjenning av møteinnkalling 
Godkjent 
Sak 33/2010: Godkjenning av referat 05.09.2010 
Godkjent 
 
Sak 34/2010: Bulltreff 2011 ‐ sted 
Datoen er 13. august 2011 
Anne‐Marie Class har svart positivt. Sende info om NBKs dekking av kostnader (reise, opphold). 
Dommer er klarert. 
Torpomoen (Hallingdal): ikke ledig 2011, men ok i 2012? Pris for rom kr 250 – 350 + vask. Helpensjon 
kr 350 (mat). Forhandle frem flere rom m/hund! 
Holdt av Thorbjørnrud for 2011. Pris kr 850 – 950. Reservere 40 rom. 
Tyrifjord hotel: Pris kr 1035 – 1170 (inkl. lunchbuffet). Dyrt. 
Premier? Planlegge tidligere enn i år. Vivi? Rosemalt fat til dommer? 
 
Sak 35/2010: Bulltreff 2012– sted, tid & dommer 
Dato: 25 august 2012. 
Torpomoen prøves ut, se om avtale kan bli bedre (rom m/hund) 
Sende fellesmail til alle klubber om deltagelse på utstillinger 2012. 
Legge inn på NKKs klubbside 
Dommer: tenke på flere alternativer til neste møte. Vedlagt liste. 
Vurdere alternativet sammen med svenske BM klubben 
 
Sak 36/2010: Aktivitetsplan 2010 
”Dogs4All” 27‐28. nov. 
Kristin O. opptatt? Trenger flere folk på stand: 4 folk hver dag. Søndag – hvem kan da (BM stiller 
lørdag)? 
Raseparade, melde på! Paraden foregår lørdag fra kl. 14‐15. 
Stand i orden. Rigger til på fredag. Bull‐Shot. Effekter. 
Bilder til stand: Sende inn høyoppløselige bilder til Unni. Einar printe ut i A3. 
 
Sak 37/2010: Bull‐Shot 
Deadline 30.nov. for julenummer i des. 
Annonser? Oppfordre alle medlemmer via hjemmesiden. Sette opp prisen til kr 200 for en helside 
(farger). 
Distriktskontaktene en side hver; oppfordre/spørre via mail. 
Årsmøte 2011; dato! 
Stoff…. 
 
Sak 38/2010: Økonomi / inntekter 
Lydighetskurs (okt. 2010) i regi av distrikt BU ga litt inntekter til klubben! 7 ekvipasjer deltok. 
Saldo: kr 66.272,‐ 
Regnskapet utføres av et byrå i Askim. Bruke det samme videre. 



Sak 39/2010: Eventuelt 
Årsmøte 2011: bekrefte datoen 3. april? Sted: Kjeller (Einar Madsens lokaler) ved Lillestrøm. 
NBK har mottatt forespørsel fra SBK om felles treff. Vurdere evt. i tillegg til Bulltreffet? Vårutstilling? 
Gi en tilbakemelding til SBK. 
Behandlet brev fra medlemmer, unntatt off. 
 
Neste styremøte: Søndag 5. desember kl. 13:00 på By the Way, Kjellstad. 
 
* 

Referat fra styremøte i NBK 05.12.2010 
 
Sted: By the Way, Kjellstad Drammen 
Tilstede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra 
Ikke møtt: Stefan Eysteinsson, Einar Martinsen, Unni Madsen, Helene Venberget, Trude 
Hegle, Ann Karin Danielsen 
 
Sak 40/2010: Godkjenning av møteinnkalling 
Godkjent 
Sak 41/2010: Godkjenning av referat 07.11.2010 
Godkjent 
 
Sak 42/2010: Bulltreff 2011 (13.august) 
Sted, dato & dommer ok 
Ringsekretær: Aud Fossum er spurt og skal sjekke kalenderen sin. 
Utstillingskomite: tas opp igjen på neste møte 
 
Sak 43/2010: Bulltreff 2012– sted, tid & dommer 
Dato: 25 august 2012. 
Sted Torpomoen sjekkes ut mer mht flere enn 25 hunderom. 
5 dommere prioriteres av styremedlemmene. 
 
Sak 44/2010: Aktivitetsplan 2010 
Dogs4All evaluering: Vellykket arrangement; både NBKs stand og raseparade. 
Medlemsmøtet (m/Frode Lingaas) om Helseundersøkelsen flyttes til 2011. 
Medlemsmøtet om ”Søk & redning” (Sanna) tas opp igjen på neste møte 
Mailadressebok; be medlemmer om å registrere mail 
Bull‐Shot: 3 nummer ut i år 
Fornye klubbens ”Retningslinjer for avl”: utsettes til 2011 
 
Sak 45/2010: Aktivitetsplan 2011 
Rest fra 2010 flyttes til 2011 og/eller vurderes på nytt 
Lydighetstrening med Vivi, for eksempel april ‐ mai? 
 
Sak 46/2010: Årsmøte ‐ forberedelser 
Tid: 3.april kl.1300. Møtelokalet på Kjeller ok. 
Annonsere i Bull‐Shot 3/2010 
Annonsere på hjemmesiden, sakspapirer leges ut minst 4 uker før. 
Regnskap: Elena Huseby. Avtale om føring av regnskap for 2010. 
Be om årsberetning fra aktuelle medlemmer 
Nytt forslag fra Helsekomiteen om Avlsanbefalinger – legges frem på neste styremøte. 
 



Sak 47/2010: Økonomi / inntekter 
Saldo ca 53 tusen 
 
Sak 48/2010: Behandling av klagesak. Klagen er sendt ut til styremedlemmer.  
Unntatt off. 
 
Sak 49/2010: Eventuelt 
 
Neste styremøte: Søndag 30. januar 2011 kl. 13:00 på By the Way, Kjellstad. 

* 


