
 Styremøtereferat Norsk Bullmastiff Klubb 30.01.2011  
 
Sted: By the Way, Kjellstad  
Tilstede : Lisbeth Nymo, Trude Hegle, Audhild Nævra, Stefan Eysteinsson, Einar Martinsen,  
Helene Venberget, Unni Madsen.  
Ikke tilstede : Hilde Kjeldby, Ann Karin Danielsen.  
Referent : Unni Madsen  
 
Sak 1/2011: Møteinnkalling godkjent.  
Sak 2/2011: Referat av 05.12.10 godkjent.  
Sak 3/2011: Årsplan 2011 gjennomgått med følgende kommentarer/tillegg:  
Klubbens avlsregler gjennomgås og skal oppdateres; helsekomiteén utarbeider dette som fremlegges 
styret senere for godkjenning/event. justering.  
Tillegg årsberetningen: Ad mistillit til 1 av styrets medlemmer samt inhabilitet til 2 av styrets 
medlemmer (muntlig) ble dette fremlagt revisor samt valgkomité. Dette ble avvist av både revisor og 
valgkomité.  
Ad klagesak etter bulltreffet er denne behandlet og ansees avsluttet.  
Styret har behandlet klagesak vedr. fòrvertsavtale. Advarsel er sendt medlemmet det gjelder.  
Det må også presiseres i innkallingen til årsmøtet at kun oppgitte saker el. forslag kan behandles.  
-  
Aktivitetsplan 2011gjennomgått og funnet OK.  
Budsjett/regnskap gjennomgått: Klubbens økonomi er betraktelig bedret siden forrige år men det 
betinger fortsatt måteholdenhet. Vi har fortsatt ikke fått regning fra hotellet vedr. opphold for 
dommer/ringsekretær bulltreff 2010 – dette til tross for purringer fra oss.  
Det er heller ikke betalt for helseundersøkelsen; kr 10.000,- da regning heller ikke har kommet for 
dette oppdrag.  
Et par utestående fordringer for 2009 gjenstår. Det foreslås at disse slettes pga uklarheter vedr. 
betaling. Ad. manglende betaling for oppdretterannonse sendes regning. Kun 1 gjenstår.  
Portoutgifter for utsendelse Bull-Shot undersøkes, nye takster er innført av Posten.  
Klubben trenger å fornye en del utstyr som for eksempel vaffeljern, kaffekanner etc. Dette tas det 
stilling til senere når økonomien er helt avklart.  
 
Sak 4/2011: Bulltreff 2011: Flybillett dommer bør bestilles. Hilde har kontakt med dommer og bes 
undersøke dette. Ringsekretær Aud Fossum har akseptert oppdraget i år igjen, kontaktes igjen av 
Lisbeth for endelig bekreftelse. Ronny Brudvik kontaktes vedr. skriveroppdrag event. også som 
dommervert. Vedr. betaling for oppdraget diskuteres dette med ham.  
Trude tilbyr seg å ta i mot påmeldinger til treffet + katalogansvarlig, styret er takknemlig for dette.  
 
Sak 5/2011: Bulltreff 2012: Tilbud fra Torpomoen kommet og Lisbeth opprettholder kontakten. 
Antall rom hvor det er lov å ha med hund er et viktig moment. De er villige til å utvide dette antall. Vi 
avventer eksakt svar. Det er anledning til camping/campingbil/telt på stedet.  
Vedr. dommer 2012 tar vi dette senere med Hilde som har liste.  
 
Sak 6/2011: Klagesak vedr. bruk av bilde Dogs4All fra medlem.  
Unntatt off. 
 
Sak 7/2011: Eventuelt: Henvendelse fra vararevisor/valpeformidler: ønsker at klubben skal dekke 
reiseutgifter til årsmøtet; tur/retur Bergen. Dette avslås med begrunnelse at dette har ikke klubben 
økonomi til. I så fall måtte dette gjelde flere som har verv samt styrmedlemmer som har forholdsvis 
store reiseutgifter til møtene etc. samt bulltreff hvor flere kun møter opp for å bidra til utstillingen og 
ikke stiller hund.  



Distriktskontakt Kristin Opøien ønsker å fratre vervet. Ann Karin Danielsen har sagt seg villig til å 
overta.  
Ad konfliktsak - 
Unntatt off. 
 
* 

 
Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 01.05.2011  
 
Sted: By the Way, Kjellstad Drammen  
Tilstede: Lisbeth Nymo, Einar Martinsen, Hilde Kjeldby, Stefan Eysteinsson, May Britt Wilmann, Unni 
Madsen, Eric Kjeserud, Hanne H. Nielsen  
Ikke møtt: Audhild Nævra  
Referent: Hilde Kjeldby 
 
Sak 8/2011: Godkjenning av møteinnkalling  
Godkjent  
Sak 9/2011: Godkjenning av referat 30.01.2011  
Godkjent  
 
Sak 10/2011: Bulltreff 2011 (13.august). Aktivitetsplan.  
 
• Hvis dommeren velger å kjøre bil til Norge dekker klubben reiseutgifter på kr 1000,-  
• Sende ut forespørsel til oppdrettere om gavepremier etc.  
• Baddaky’s fiskeolje?  
• Tørrfôr-premier? Spørre Trude om hun kan skaffe RC  
• ProPlan?  
• Rombestilling/påmelding: legge ut på hjemmesiden, høre med Trude om hvordan vi legger ut 
påmeldingen  
• Fotografering - alternativer? Spørre Monika Flaatten  
• Handlertrening fredag: spørre Frode Jevne  
• Bullcup 2010; klubben bestiller inngravering til skjold (Jack og Minni)  
• Viser til egen aktivitetsplan, vedlagt.  
   
Sak 11/2011: Bulltreff 2012 (25. august)  
• Torpomoen er midlertidig holdt av. Antall rom med hund er nå 35, totalt 50 rom. Inspisere stedet 
og rommene?  
• Dommer - sende forespørsel til:  
-Alternativ 1: Jakkel Tamas (Ungarn)  
-Alternativ 2: Ilona Onstenk Schenk (Holland)  
  
Sak 12/2011: Behandling av klage vedrørende bruk av bilde.  
Unntatt off. 
 

Sak 13/2011: Styrets oppgaver for 2011 – fordeling av oppgaver  
Frivillighetsregisteret: melde inn NBK  
Brønnøysundregisteret: oppdatere info om klubben  
Helsekommite: ny sammensetning: Hilde, Trude, Hanne, Tommy. Utarbeide nye avlsanbefalinger 
(ta med aortastenose, entropion) Avtale medlemsmøte på våren med Frode Lingaas.  
Aktivitetsplanene (klubben / distriktskontaktene) må være lettere å finne på hjemmesiden.  
Hjemmesiden er tung å oppdatere - ny side?  



NKK-kontakt og medlemsoversikt: finne ut hvordan man holder medlemslisten oppdatert, særlig 
mht familiemedlemmer  
Dog4All 26-27 november 2011; ansvarlige for klubbstand: Einar Martinsen og Kristin Opøien?  
 
Sak 14/2011: Eventuelt  
Ny utgave av boka ”The World of Bullmastiffs 2009 and 2010” kommer til høsten (?); NBK kjøper 
opp noen eksemplarer.  
 
Neste styremøte: Søndag 29.mai 2011 kl. 13:00 på By the Way, Kjellstad. 
 
* 

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 29.05.2011  
 
Sted: By the Way, Kjellstad Drammen  
Til stede: Lisbeth Nymo, Einar Martinsen, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra, Unni Madsen  
Ikke møtt: Stefan Eysteinsson, Hanne H. Nielsen, Eric Kjeserud, May Britt Wilmann  
Referent: Hilde Kjeldby 
 

Sak 15/2011: Godkjenning av møteinnkalling  
Godkjent  
Sak 16/2011: Godkjenning av referat 11.05.2011  
Godkjent  
 
Sak 17/2011: Bulltreff 2011. Aktivitetsplan.  
Sende ut forespørsel til oppdrettere om gavepremier etc.  
Baddaky’s fiskeolje?  
Tørrfôr-premier? Spørre Trude om hun kan skaffe RC  
ProPlan?  
Rombestilling/påmelding: lagt ut på hjemmesiden. Ok  
Klarsignal til fotograf Monica Flaatten som får 1000 kr inkl. reise  
Handlertrening fredag: Frode Jevne har sagt seg villig.  
Dobbeltrom til dommer (m/følge?)?  
Gravering på skjold fra i fjor; innhente skjold fra GK, Einar tar med deres på neste styremøte.  
 
Sak 18/2011: Bulltreff 2012. Dommer  
Sendt forespørsel via mail til Jakkel Tamas 27/5-11. Venter på svar.  
 
Sak 19/2011: Aktivitetsplan – Dogs4All med mer.  
Bestille standplass på Lillestrøm  
Ny banner ønskes. Trude vet hvor vi kan bestille en?  
Bildegalleri på projektor?  
Helseundersøkelsen og Frode Lingaas: faktura & medlemsmøte?  
Be to distriktskontakter skrive innlegg til Bull-Shot (Mary & Kurt)  
Mailadresser fra alle medlemmer etterlyses på hjemmesiden og i Bull-Shot  
Møte med Helsekomiteen; nytt forslag til avlsanbefalinger settes opp.  
Klubbens 3 postadresser i NKK; (leder, nestleder, sekretær). Hvor registreres disse?  
Medlemskap; spørre på gjesteboka om noen faller ut av div. årsaker  
 
Sak 20/2011: Styrets oppgaver  
Frivillighetsregisteret: registreres via Altinn. Trenger fødselsnummer fra alle i styret – sendes til 



Lisbeth.  
Brønnøysundregisteret: oppdatere info om klubben  
Medlemsoversikt NKK. Listene som tas ut av NKKs register er ikke alltid ensbetydende. Hvordan melde 
inn Familiemedlemmer og valpekjøpere?  
Medlemmer på listen over ubetalte krav 2011; sjekke opp.  
 
Sak 21/2011: Økonomi  
Ca. 93 tusen på konto  
 
Sak 22/2011: Eventuelt  
Klubbens effekter (Bull-Shop): vi tar med smijernsfigurer fra svenske Umbrasign der, og ser på andre 
effekter som krus, utstillingsnåler, håndklær etc.  
Innkommen post/mail: ny sak på hvert møte. Lisbeth svarer på alle utstillingshenvendelser (tross 
fellesmail!).  
Websiden til klubben hadde utløp 28/5-11. Har sendt mail om faktura 17/5-11, ikke fått svar. Ca kr 
1036 i fjor. Spørre Trude.  
Droppe NKKs ustillingsresultater på hjemmesiden. Ikke konsekvent med bilder og resultater kommer 
på DogWeb (dobbeltregistrering).  
Aktivitetsplan på hjemmesiden: EN felles for klubben + alle distriktskontaktene. Årsak: mange ”trykk” 
for å få oversikt over hva som skjer i distriktene.  
 
Neste styremøte: Søndag 26. juni 2011 kl. 13:00 på By the Way, Kjellstad 
 
* 

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 26.06.2011 
 
Sted: By the Way, Kjellstad Drammen  
Til stede: Lisbeth Nymo, Einar Martinsen, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra, Hanne H. Nielsen  
Ikke møtt: May Britt Wilmann, Unni Madsen, Stefan Eysteinsson, Eric Kjeserud  
Referent: Hilde Kjeldby 

 
Sak 23/2011: Godkjenning av møteinnkalling  
Godkjent  
Sak 24/2011: Godkjenning av referat 29.05.2011  
Godkjent  
 
Sak 25/2011: Post/Info.  
Ny versjon av revidert standard for Bullmastiff mottatt fra NKK, må sjekkes mot den gamle. Vi 
sammenlignet de to og lurer på at grove feil er fjernet; sjekke mot den reviderte engelske.  
Ellers noen småendringer: høyden på hannhunder er økt med 0,5 cm og litt mer detaljer om pels.  
 
Sak 26/2011: Bulltreff 2011. Aktivitetsplan.  
Sende ut forespørsel om gavepremier etter fjorårets liste  
Rosemalte fat fra Vivi?  
Skal dommer ha dobbeltrom på hotellet; fredag - søndag?  
Reiseutgifter (NOK 1500?) til dommer i Euro eller NOK?  
Fiskeolje fra Baddaky, ok. Liten annonse på hjemmesiden?  
Gi en liten oppmerksomhet til Frode Jevne for handlertrening – hva?  
Vin med NBK logo/Bulltreff 2011 – sjekke med polet  
 
Sak 27/2011: Bulltreff 2012. Dommer  



Dommeren har fått to mailer men ikke svart. Få tak i noen i Ungarn (telefonnr./riktig mail?).  
Når er fristen for å melde inn dommer til NKK for Bulltreff 2012?  
 
Sak 28/2011: Aktivitetsplan 2011 – Dogs4All  
Stand på Lillestrøm koster kr. 925 + moms  
 
Sak 29/2011: Økonomi  
Har sendt søknad om momskompensasjon til NKK  
 
Sak 30/2011: Oppfølging av styrets oppgaver  
Div spørsmål i forhold til NKK  
Smijernsfigurer & pris; be om tilbud ved kjøp av flere?  
Diverse andre oppgaver som er uløst ihht forrige styrereferat (29/5), sjekk saker 17, 19, 20 og 22.  
 
Sak 31/2011: Eventuelt  
Oppgavene bør fordeles bredere utover i styret  
 

Neste styremøte: Lørdag 9. juli 2011 kl. 11:00 på By the Way, Kjellstad 
 
* 
 

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 22.09.2011  
 
Sted: By the Way, Kjellstad Drammen  
Til stede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra, Hanne H. Nielsen, Unni Madsen, Stefan 
Eysteinsson, Eric Kjeserud  
Ikke møtt: May Britt Wilmann, Einar Martinsen  
Referent: Hilde Kjeldby 
 
Sak 32/2011: Godkjenning av møteinnkalling 
Godkjent 
Sak 33/2011: Godkjenning av referat 26.06.11 
Godkjent 

Sak 34/2011: Post/Info.  
Utstillingstillatelser fra andre klubber strømmer inn på mail, Lisbeth svarer de som krever det.  
 
Sak 35/2011: Evaluering Bulltreff 2011  
Økonomien: Kr 11.233 inn fra kiosk/lodd/auksjon  
Alt ok fra hotellets side, ingen klager i etterkant  
Dommeransvarlig manglet, dommer ble ikke hentet/vist til ringen.  
Noen småting som manglet (våtservietter, drikke til dommer etc.)  
Noe ubalanse i fordelingen av sløyfer/rosetter  
Bare gode tilbakemeldinger fra medlemmer  
 
Sak 36/2011: Bulltreff 2012. Dommer etc.  
Skriver må bookes i god tid (via Aud eller NBK?)  
Aud forespørres igjen som ringsekretær  
Dommer: skaffe to navn til fra England og forespørre  
Torpomoen: catering, 25 rom m/hund, 29 rom m/bad og 50 rom totalt. Booke plassen (og rom til 
styremedlemmene?).  



Vandrepokaler: vi avslutter utdeling, lar de få som er igjen stå på lageret.  
Starte aktivitetsplan for Bulltreff 2012 på neste møte.  
Dato for Bulltreff er 25. august 2012  
 
Sak 37/2011: Bulltreff 2013. Tidspunkt og sted  
Dato: 24. august 2013. Legge inn datoen i NKK register.  
Sende ut generelt brev til alle klubber om tillatelse for vår rase på alle andre dager  
Sted? Torpomoen bookes og vurderes etter Bulltreff 2012  
Dommerliste må oppdateres, ta med Vincent Obrian.  
Kom med forslag til dommer, send til Hilde!  
 
Sak 38/2011: Dogs4All 27-28 nov.  
Ny banner NBK m/logo bestilles  
Kristin & Einar arrangerer standen  
 
Sak 39/2011: Oppfølging av styrets oppgaver  
Medlemsregister NKK mht familiemedlemmer, valpekjøpere, purringer? Spørre NKK om 
opplegget.  
Oversikt over medlemmer og endringer i NKK liste. Få Brukernavn og passord på Klubbadm.  
Unni har sjekket noen av de som ikke har betalt, ofte reelle tilfeller med folk som ikke er i miljøet 
mer.  
Frivillighetsregisteret, Brønnøysund  
Helsekomiteen - aktivitet  
 
Sak 40/2011: Økonomi  
Saldo pr 19/9-11 er kr. 94136.  
 
Sak 41/2011: Eventuelt  
Lager/utstyr: bestille sløyfer og rosetter  
Salgsvarer: nye kopper, klær, utstillingsklype mm.  
Oppdatere Bullshop på hjemmesiden.  
Lage nye rammer til BM-hodene (klassevinnere)  
Ny popup: få inn nye bilder fra medlemmer. Forespørre på gjesteboka.  
Banner: ny m/logo.  
Klagebrev til NKK om teltjungel og ikke tilgjengelige ringer på NKK-utstillinger  
Distriktskontaker; bytte ut noen? Hedmark/Oppland? Sak på neste møte.  
 
Neste styremøte: Søndag 11 des. kl. 16:00 på By the Way, Kjellstad 
 
* 

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff Klubb 11.12.2011  
 
Sted: By the Way, Kjellstad Drammen  
Til stede: Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby, Audhild Nævra, Unni Madsen, Eric Kjeserud  
Ikke møtt: May Britt Wilmann, Hanne H. Nielsen, Einar Martinsen, Stefan Eysteinsson,  
Referent: Hilde Kjeldby 
 
Sak 42/2011: Godkjenning av møteinnkalling 
Godkjent 



Sak 43/2011: Godkjenning av referat 22.09.11 
Godkjent 
Sak 44/2011: Post/Info. 
Inkassobrev på faktura fra 2008. Lisbeth pratet med firmaet og bedt om underbilag men ikke fått noe 
mer. Lureri? 
Krav om å sende Bull-Shot til Nasjonalbiblioteket: ettersendt 3 eks av hvert nummer f.o.m 2/2007. 
Mangler nr 1/2009. Gi tilbake-melding. 
 

Sak 45/2011: Evaluering av Dogs4All 2011  
Stand: mange barn og en tispe med løpetid gjorde det litt ”kaotisk”.  
Kunde klaget på bestilt sekk som aldri kommer. Hvem mottar disse bestillingene?  
Manglet litt informasjon på stand. Klage fra kunde som ville melde seg inn i NBK men ikke fikk 
hjelp/info.  
Priser på enkelte produkter manglet.  
Ellers godt gjennomført oppdrag og en fin stand. Takk til alle som bidro.  
 
Sak 46/2011: Bulltreff 25/8-2012. Dommer etc.  
Gerard O’shea: mailet 9/7 og 13/11. Ikke svart.  
Jane Stockman (Trebrad): mailet 4/12 og 9/12. Ikke svart enda. Ringe?  
Dommerliste er oppdatert med noen nye alternativer. Ny prioritering på lista vedlagt.  
Aktivitetsplan og utstillingskomité: oppstart neste møte.  
 

Sak 47/2011: Bulltreff 2013. Dommer etc.  
NKK Oslo er 24/8-13! Meldt inn dato 17/8-13 til NKK, sted Østlandsområdet. Tvil om frist-datoer, 
kan evt endres.  
Nytt brev til alle klubber om endring i dato.  
Forespørre Dr. Jakkel Tamas.  
 

Sak 48/2011: Årsmøte 2012  
Dato: 18. Mars 2012 kl. 1300 på Kjeller. Einar forespørres.  
Forslag til Saksliste settes opp til neste møte.  
Dato i Bull-Shot og på hjemmesiden (i første omgang).  
Valgkomité: leder, sekretær og styremedlem + varamedlemmene er på valg  
 

Sak 49/2011: Økonomi  
Saldo: kr 87.909,-  
Momskompensasjon; ikke mottatt brev fra NKK. Etterspørre?  
 

Sak 50/2011: Distriktskontakter – klage  
Distriktskontakt har sendt klage vedrørende mailer og press fra et medlem.  

Menlemmet  mener distriktskontakten Oslo/Akershus arrangerer for få turer.  
Distriktskontakt ønsker å fortsette. Ønske om at medlemmer og distriktskontakt samarbeider.  
Aktivitetskalender på hjemmesiden er for gjemt bort. Nytt opplegg?  
 

Sak 51/2011: Eventuelt  
NKK arrangerer turer med kjendiser; ”Luft hunden med Hjelmeseth”  
Annonsering i Bull-Shot: kr 150,- for helside. Lisbeth sender ut faktura på mail.  
Sende brevet til NKK vedrørende Bjerke-utstilling og teltjungel.  
Dyrebutikken ”Nittedal Jakt og fiske” ønsker evt. å reklamere på hjemmesiden til klubben. Pris? 
Be om betingelser.  



Oppførsel fra styremedlemmer utad. Viktig at styremedlemmer representerer klubben på en 
positiv måte. Ansvar på alle i styret.  
 
Neste styremøte: Søndag 22. Januar kl. 15:00 på By the Way, Kjellstad 
 
* 
 


