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          Vedlegg 1 
 
Årsmelding Norsk Bullmastiff Klubb 2006 
 
Innledning 
 
Norsk Bullmastiff Klubb (NBK) er en landsdekkende klubb som har til formål å fremme 
utvikling av den rasen klubben har ansvar for, og arbeide for å bevare rasen ut 
fra rasestandard og bruksegenskaper.  
Klubben skal: 
- bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt vel tilpassede individer 
- arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former 
- legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktivitet med hund 
- ivareta medlemmenes kynologiske interesser 
- fremme Bullmastiff som brukshund 
- formidle kontakt mellom medlemmene 
- arrangere utstilling 
 
NBK hadde ved inngangen til 2006 178 norske medlemmer, 16 utenlandske og 18 
familiemedlemmer.. Per 31.12.2006 hadde klubben 170 norske medlemmer, 7 utenlandske 
og 17 familie medlemmer. Det vil si en reduksjon på 18 medlemmer.  
 
Styrets sammenstetning 
 
Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:   Alfred Rougoor 
Nestleder:  Einar Martinsen 
Sekretær: Knut Berge 
Kasserer: Åse Knutsen Vatne 
Styremedlem: Glenn Hall 
Styremedlem: Bente Branseth Stiller 
Varamedlem: Kjersti Jørstad 
Varamedlem: Lise Ellingsdalen 
 
 
Avlsrådsleder:  
Valpeformidlere: Ronny Graawe og Mette Svendsen 
Redaktører: Hilde Kjeldby og Mary Heli 
 
Valgkomite: Ronny Graawe, Else Britt Bøe, Mette Svendsen 
 
Revisorer: Inger Dahle og Einar Madsen 
 
 
Virksomhet 
 
Møter 
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter. Det har ikke vært avholdt medlemsmøter. 
 



Bulltreff-06 
Den 26. august 2006 ble det arrangert Bulltreff på Haslemoen med totalt 57 påmeldte hunder 
inklusiv valper. Dommer var Bas Bosch, Nederland 
BIR ble Boston Lady's Indian Girl, eier/oppdretter: Folkestad Ragnhild/ Backus Linda 
BIM ble Trigger Av Showmann, eier: Stenberg Tommy/ Eysteinsson Stefan, oppdretter: 
Stenberg Tommy 
Hannhund CERT gikk til Trigger av Showmann, eier: Stenberg Tommy/ Eysteinsson Stefan, 
oppdretter: Stenberg Tommy 
Tispe CERT gikk til Boston Lady’s Indian Girl, eier og oppdretter: Ragnhild Folkestad/Linda 
Backus.  
BIR veteran: INT NORD UCH NV-04 Bullbugbear's Elroy, eier:Folkestad Ragnhild og John 
Harald, oppdretter: Paakkari, Nina, Finland   
BIM veteran: Happy Heartbreaker Av Showmann, eier/oppdretter: Stenberg, Tommy 
BIR valp: Boston Lady's Cotton Fields, eier: Slålie, Trude, oppdretter: Folkestad Ragnhild og 
Backus Linda 
BIM valp: Rambull's Lily Of The Valley, eier/oppdretter: Mary Heli 
Oppdretterklasse: Showmann  Stenberg, Tommy 
Avlsklasse: Bullbugbear's Elroy, eier: Folkestad Ragnhild Og John Harald, oppdretter: 
Paakkari, Nina, Finland  
 
Styret gratulere alle vinnerne. 
Det ble arrangert felles middag med over 100 deltakere på kvelden.  
 
Bullcup 
Bullcupen har i 2006 blitt oppdatert av Glenn Hall. Oppdateringen har skjedd på grunnlag av 
registreringer i DogWeb.  
BIR Bullcup-06 er Green Dragon Nick, eier: Hilde Kjeldby, oppdretter: Green Dragon, Italia. 
BIM Bullcup-06 er Boston Lady’s Susie Q, eier: Ronny og Terese Graawe, oppdretter: 
Ragnhild Folkestad/ Linda Backus.  
54 hunder deltok i bullcupen 2006. 
Styret gratulerer vinnerne. 
 
Bullshot  
Det har blitt utgitt 4 bullshot i perioden.  
 
Distriktskontakter 
Klubben har hatt følgende distriktskontakter i perioden: 
Oslo, Akershus Sør/Vest: Lise Ellingsdalen 
Akershus Nord, Hedmark og Oppland: Hanne H. Nielsen 
Østfold og Follo: Tommy Stenberg 
Vestfold, Buskerud og Telemark: Bente Branseth Stiller 
Aust- og Vest- Agder: Solveig Lindstølen 
Hordaland: Kurt Ove Glinje 
Rogaland: Sven Erik Vatne 
Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag: Mary Heli 
Nord Norge: Marit Gagama 
 
Styret har registrert at det har vært en økning av aktiviteter i distriktene i perioden. Det har 
vært arrangert felles turer og diverse kurs. 
 
For styret 
 
 
Fred Rougoor 
Leder 



 



Vedlegg 2 
 
 
 

NBK 
Valgkomiteens beretning  

2007 
 
 
 

Da leder skulle trekke seg måtte vi i komiteen først tenke ny leder før andre verv, så 
da vi fikk ny kandidat til leder vervet begynte brikkene å falle på plass. 
Det er i år noen nye i styret,  men da i fin forening med ”gamle styremedlemmer”. 
Dette håper vi skaper stabilitet i styret. 
Som alle vet er det lettest å sitte på gjerdet å kritisere andre, og da spesielt i 
hundeklubber.  
Valgkomiteen vil be alle medlemmer i NBK: sett pris på disse personene som bruker 
mye av sin fritid for at vi skal ha en klubb og se positivt på det dem foretar seg og 
ikke bry oss så mye om bagateller.  
 
 
 
 
 
 
 
For Valgkomiteen 
 
Ronny Graawe og Mette Svendsen 



vedlegg 3 

 

Avsrådets beretning 

 

Klubben har i perioden ikke hatt avlsrådsleder. 



Vedlegg 4 
 
 
 
  

NBK  
Valpeformidlers beretning 

2007 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke noe å berette hos valpeformidlingen da det ikke er noen som har meldt 
inn sine kull. 
Dette er litt synd syntes vi, for det er en del henvendelser av koselige potensielle 
valpekjøpere 
           
 
 
 
 
 
Valpeformidler                                                Valpeformidler 
                                                 
   
 
Ronny Graawe                                                Mette 
Svendsen                
 



Vedlegg 5 
REDAKTØRENS BERETNING FOR 2006 
 
Bull-Shot har blitt utgitt med fire nummer i 2006.  
Nummer 1/2006 ble trykket på Stokke Trykk, de tre neste på NKK (billigere). 
Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff til bladet, da dette er eneste kontakten 
mellom medlemmer og klubben som alle har tilgang til.   
Samtidig vil jeg takke for meg som redaktør, sammen med min medredaktør Mary 
Heli. 
 
Mvh 
Hilde Kjeldby 



Vedlegg 6a



Norsk Bullmastiff Klubb 24.01.2007Dato:
Side:   1 12

ReeltInngående Utgående

Balanse

Konto Tekst balanse i periode balanse

- 12Periode:
Regnskapsår: 2006

Eiendeler
Omløpsmidler
Varer

          0,00       7 628,00 1460 Varebeholdning       7 628,00

SUM Varer       7 628,00           0,00       7 628,00

Fordringer

          0,00       1 670,00 1500 Utestående fordringer       1 670,00

SUM Fordringer       1 670,00           0,00       1 670,00

Bankinnskudd, kontanter o.l.

     -1 103,00         332,30 1900 Kasse, kontanter       1 435,30

      1 575,41      77 681,66 1920 Bankinnskudd      76 106,25

SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.      77 541,55         472,41      78 013,96

SUM Omløpsmidler      87 311,96     86 839,55         472,41

SUM Eiendeler      87 311,96        472,41     86 839,55

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Over-/underskudd

     10 412,59     -20 232,47 8800 Udisponert årsresultat (overskudd)     -30 645,06

SUM Over-/underskudd     -30 645,06      10 412,59     -20 232,47

Opptjent egenkapital

          0,00     -56 194,49 2050 Annen egenkapital     -56 194,49

SUM Opptjent egenkapital     -56 194,49           0,00     -56 194,49

SUM Egenkapital     -76 426,96    -86 839,55      10 412,59

Gjeld
Kortsiktig gjeld

    -10 885,00     -10 885,00 2900 Forskuddsbetalinger           0,00

SUM Kortsiktig gjeld           0,00     -10 885,00     -10 885,00

SUM Gjeld     -10 885,00          0,00     -10 885,00

SUM Egenkapital og gjeld     -87 311,96       -472,41    -86 839,55

daTax Foreningsøkonomi Standard  Versjon 6.1.1815 Side   1



Vedlegg 6c



Vedlegg 6d 
Til styret i Norsk Bullmastiff Klubb 
Leder av valgkomiteen Ronny Graawe 
Valgt revisor Einar Madsen 
  
  
  
Jeg vil herved meddele at jeg dessverre ikke kan revidere klubbens regnskap 
for 2006. 
Dette skyldes av jeg selv har ført 1. kvartal og at styret har uttrykt manglende 
tillitt til meg som person. Det vil derfor ikke være korrekt at jeg gjennomgår 
egne føringer. 
  
Jeg gjør uttrykkelig oppmerksom på at jeg ikke har trukket meg fra vervet, og 
at det kun gjelder gjennomgang og revidering av selve regnskapet jeg ikke 
kan utføre. 
  
  
  
Nannestad, 15. januar 2007 
  
  
Inger Dahle 
 



Vedlegg 6e 
Regnskapsrapport pr. 31/12-2006      Sandnes, 24/1-2007 
 
Driftsresultat: 
 
Note 1: Konto 3107 Bulltreff – diverse inntekt 
Inntekter fra loddsalg   
 
Note 2: Konto 1460 Varebeholdning 
Varebeholdningsverdien ble 31/12-05 satt til 12397,- kr. Det har i løpet av året ikke blitt foretatt 
noen nye innkjøp. Det er solgt varer for 6030,- kr. i 2006. Det ble også auksjonert bort en del 
salgsvarer på auksjonen på årets Bulletreff. Har nå fått oversikt over varebeholdningen. Total 
varebeholdning er på kr. 7628,-. Se vedlagte liste. 
 
Note 3 : Konto 4106 Bulltreff – diverse utgifter 
1000,- kr. er bensinpenger Fred Rougoor fikk for å hente/levere dommer m/frue på Torp flyplass. 
De hadde bestilt reisen til feil flyplass.  
276,- kr. er betaling til Minx for å utforme evalueringsskjema etter Bulltreffet. 
 
Note 4 : Konto 6860 Møteutgifter 
Kr. 2391,- er flyutgifter for kasserer ifbm m/ styremøte og ekstraord. Generalforsamling.  
Kr. 1100,- er utgifter til leie av møtelokaler ifbm styremøter/ekstraord. Generalforsamling. 
 
Note 5 : Konto 6999 Div. utgifter 
Kr. 1250,- er betaling for banner som er innkjøpt ifbm Bulltreffet. 
 
Note 6 : Konto 7790 Purregebyr 
Kr. 150,- er betalt til NKK ifbm purring av Kollektivt abonnement/Hundesport før det ble ordnet at 
fakturaene gikk til riktig adresse. Kr. 50,- er purregebyr fra Domeneshop ifbm med en sak hvor det 
ble en del korrespondanse frem/tilbake og vi tilslutt måtte dekke et purregebyr. 
 
*********************************** 
 
Balanse: 
 
Konto 1900 Kontantkasse 
Beløp i kontantkassen viser pr. 31/12-2006 manko på 332,30 kr.   
Dettes skyldes all den kontantstrømmen som var på Bulletreffet. Det var veldig uoversiktelig og det 
skyldes i hovedsak at veldig mange kom til treffet uten å ha gjort opp rom/påmelding/middag på 
forhånd. Dette må for all del unngås til treffet i 2007. Har ingen kontantkasse pr. 31/12-2006. 
Det må tas stilling til hva som skal gjøres med underskuddet i kontantkassen. 
 
Konto 1500 Utestående fordringer 
Utestående for 2005 var på kr. 3180,- Ble besluttet av styret å prøve å inndrive dette i 2006. Vi har 
mottatt kr. 1510,- av dette beløpet. Fremdeles gjenstår det å kreve inn 1670,- kr. av disse. Anses 
som veldig vanskelig å få inn. Det må tas stilling til om vi skal gå videre med denne saken eller om 
vi må avskrive disse pengene. 
 
Konto 3800 Salg av varer 
Vi har nå etablert ganske god oversikt over hva som blir solgt (ref. oversikt i regnskapsprogrammets 
konto 3800) og har også inngått en avtale med materialforvalter om at hun ikke har lov til å levere 
ut varer før kasserer har gitt klarsignal om at pengene er på konto. 
 
 
 



 
Medlemskontingenter 
Det ble sendt purringer på ikke betalte kontingenter mai 2006. De som da ikke betalte er nå strøket 
og listene over medlemmene skal være oppdaterte. Denne jobben er gjort av sekretær. 
 
Jeg har prøvd å føre regnskapet etter beste evne og også uten å ha så veldig mye kjennskap til 
regnskapsføring.  
 
 
Åse Knudsen Vatne 
Kasserer       



Vedlegg 6f 
Til generalforsamlingen 
 
Revisorrapport 
Til generalforsamlingens orientering: Den 15. januar 2007 sendte jeg følgende redegjørelse til styrets 
leder Fred Rougoor, valgkomiteens leder Ronny Graawe og valgt revisor Einar Madsen 
 
”Jeg vil herved meddele at jeg dessverre ikke kan revidere klubbens regnskap for 2006. Dette skyldes 
av jeg selv har ført 1. kvartal og at styret har uttrykt manglende tillitt til meg som person. Det vil derfor 
ikke være korrekt at jeg gjennomgår egne føringer. Jeg gjør uttrykkelig oppmerksom på at jeg ikke har 
trukket meg fra vervet, og at det kun gjelder gjennomgang og revidering av selve regnskapet jeg ikke 
kan utføre.” 
 
Den endelig beslutningen ble tatt etter møte med styret den 14. januar 2007. 
 
I henhold til NKKs organisasjonshåndbok. Sitat:  
”Det er også vanlig at revisor skal vurdere om pengene er brukt på en fornuftig møte og eventuelt ta 
opp i sin årsrapport de ting som er å kritisere.” 
 
Regnskap 2006 
På bakgrunn i ovennevnte har styret nektet meg som valgt revisor å få tilsendt regnskap for 2006. 
Styret har ingen svar på hvorfor. De henviser til at jeg har skrevet at jeg ikke kan revidere egne 
føringer. Jeg vet ikke hvorfor, men må anta at styret har noe de vil skjule for revisorene. Jeg mener at 
jeg har fulgt de retningslinjer som medfører et slikt verv. Jeg ville vurdere styrets økonomiske 
disposisjoner, men siden styret har nektet meg innsyn i regnskapet kan jeg dessverre ikke utføre mitt 
verv som valgt revisor. 
 
Ved å ha hatt tilgang til generalforsamlingsprotokoller, styrereferater, klubbens lover og 
samarbeidsavtale med NKK er det avdekket en rekke klanderverdige forhold som jeg ønsker at 
generalforsamlingen skal være informert om. 
 
Klubbens lover 
Kapittel 3; organisasjon 
Styret har ansvaret for: 
Lede klubben mellom generalforsamlingene 
Styret skal stå for den daglige driften av klubben. I inneværende år har klubben 2 ganger vært i ferd 
med å miste sin samarbeidsstatus med NKK. 

• Våren 2006 ble ikke samarbeidsavgiften for 2005 betalt, til tross for purringer. 
• Høsten 2006 ble ikke medlemsavtalen signert og returnert, til tross for purringer. 

Det har kun 2 ganger vært fremlagt regnskap. Jeg overleverte og orienterte styret om klubbens 
økonomiske situasjon pr. 1. april 2006. I oktober 06 ble det fremlagt et regnskap som styret var innstilt 
på å godkjenne. Det fremlagte regnskapet viste mange feilføringer med blant annet et negativt resultat 
på kontantkasse. Kun ett av styremedlemmene hadde bemerkninger til regnskapet. Neste regnskap 
ble fremlagt i styremøte den 14. januar uten at det på forhånd var distribuert. Styret fikk nådeløs kritikk 
av generalforsamlingen for den måten klubbens økonomi ble forvaltet på i 2005. Styret har også i 
2006 totalt forsømt sine oppgaver vedrørende økonomi. 
 
Drive klubben i samsvar med formålsparagraf 
Klubben har 8 punkter i sin formålsparagraf. Styret har i sittende periode kun oppfylt 1 av punktene – 
arrangere utstilling. 
 
Gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen 
Se eget punkt 
 
Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-avdelingen 
Ingen styrereferater viser noe kontakt med avdelingen 
 
Oppnevne komiteer og representanter for klubben 
Styret har unnlatt å sørge for oppnevning av representanter til klubbens komiteer.  



 
Utarbeide retningslinjer for komiteer og redaktør. 
Det er ikke gjort noen endringer i tidligere retningslinjer. Endringer har heller ikke blitt vurdert. 
 
Videre må jeg informere om at ett av styrets medlemmer ikke er medlem av klubben. 
 
Det er også avdekket feil i resultatlisten fra Bullupen 2006. Det er betenkelig at styret ikke har revidert 
listen på bakgrunn av at listefører er involvert i vinnerhunden. Det er også betenkelig at listefører ikke 
selv har vurdert sin habilitet 
 
Ordinær generalforsamling 26. februar 2006. 
Fra styret 2005 er følgende personer fremdeles sittende: Leder Fred Rougour, nestleder Einar 
Martinsen, varamedlem Lise Ellingsdalen. 
 
Generalforsamlingen rettet kritikk mot styret for følgende forhold: 

• Sitat fra generalforsamlingprotokoll til styrets beretning: 
Det har vært svært liten aktivitet i perioden, særlig har det vært liten aktivitet mot medlemmene 
(bl.a. ingen medlemsmøter) 

 
Det har heller ikke i 2006 vært arrangert noen medlemsmøter eller aktivitet i distriktene 
generert av styret. Styret har over hode ikke tatt generalforsamlingens kritikk til 
etterretning. 

 
• Sitat fra generalforsamlingprotokoll til avlsrådets beretning: 

Det ble kommentert at alt for få av oppdretterne melder inn sine kull, slik de er forpliktet til i 
henhold til retningslinjene. Styret ble bedt om å tilskrive oppdretterne om dette. 
 
Styret har også på dette punkt valgt å ignorere generalforsamlingens anmodning. 

 
• Sitat fra generalforsamlingprotokoll til revidert regnskap. 

Styret la fram et regnskap som ikke var revidert. ….. Styret hevder at overskuddet ville bli ca 
20.000. 
 
Det stilles stor mistro til at styret hadde godkjent regnskapet i det hele tatt. De 
fremlagte tall hadde ingen relevans. Overskuddet var kr: 4.943,74. Se for øvrig punkter 
vedrørende ekstraordinær generalforsamling ifm generalforsamlingens godkjennelse 
av nytt regnskap. 
 

• Sitat fra generalforsamlingprotokoll til aktivitetsplanen 
Aktivitetsplanen er lite innholdsrik. 
Det ble foreslått at klubben skal ha stand på hundeliv på Exporama og en egen stand på 
NKKs Bjerkeutstilling 
Distriktskontaktene oppfordres til mer aktivitet i distriktene og informeres om at de kan søke 
styret om midler til dette. 
 
Styret har ikke i sittende periode utvidet aktivitetsplanen med noen aktiviteter 
overhode. 
På Bjerkeutstillingen hadde klubben slått opp et telt den dagen bullmastiff ble bedømt. 
Hva som var hensikten med dette kunne vanskelig sees. 
Standen på Exporama var svært mangelfull inntil Lise Ellingsdalen tok tak. Hun gjorde 
det svært bra ut i fra de midlene hun hadde til rådighet. 
Styret har ikke laget noen målsetning for disse to standene, ei heller evaluert hva 
utbyttet ble. (f.eks nye medlemmer, økonomi) 
 

• Sitat fra generalforsamlingprotokoll til materiallisten 
Bullcupens BIR og BIM skjold mangler 
 
Styret har ikke klart å skaffe tilveie BIM skjoldet. Hva styret eventuelt skal ha gjort er 
ukjent, da dette ikke er nevnt verken på klubbens hjemmeside, i Bullshot eller 
styrereferat. 



 
• Sitat fra generalforsamlingprotokoll til forslag til nye lover – fra styret 

Enstemmig vedtatt og oversendes til NKK for endelig godkjenning. §19 presiseres ved at det 
tas inn at det kreves kvalifisert flertall på 2/3 ved utnevnelse av æresmedlem jf §9 
 
Styret har pr d.d. ennå ikke oversendt endringen til NKK for endelig godkjenning og har 
både neglisjert generalforsamlingens vedtak og samarbeidsavtalen inngått med NKK. 
Vedtatte regler er derfor ikke gyldige. 

 
• Sitat fra generalforsamlingprotokoll forslag til endring av retningslinjer for avl – fra styret 

Tillegg til pkt 4: Hunder med sterk grad AA skal ikke brukes i avl. 
Tillegg til pkt 5: Hunder med sterk grad HD skal ikke brukes i avl. 
 
Styret har verken korrigert opp denne informasjonen på sine hjemmesider eller 
informert oppdrettere og misleder derved sine medlemmer. 

  
• Sitat fra generalforsamlingprotokoll forslag til endring av regler for formidling av valper – fra 

styret 
Pkt 3: ordet norskeid fjernes. 
Pkt 4: ordet norskeid fjernes 
 
Styret har verken korrigert opp denne informasjonen på sine hjemmesider eller 
orientert oppdretterne. Igjen misledes medlemmer og mulige bullmastiffeieri. 

 
Ekstraordinær generalforsamling 14. juni 2006. 
Fra styret 2005 er følgende personer fremdeles sittende: Leder Fred Rougour, nestleder Einar 
Martinsen, varamedlem Lise Ellingsdalen. 
 

Til sak 1: Regnskap 2005 
Føringen av regnskapet for 2005 viste store feil og mangler. Nytt styre bestående av Leder: 
Fred Rougoor, nestleder Einar Martinsen, sekretær Knut Berge, kasserer Åse Vatne, 
styremedlemmer: Bente Stiller og Glen Hall, varamedlemmer; Lise Ellingsdalen og Kjersti 
Jørstad sørget for at regnskapet ble ført og revidert for deretter å bli godkjent av ekstraordinær 
generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling slo fast: 
Klubben har tapt anslagsvis kr 10.000,- på grunn av manglende økonomistyring. 
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 dette. 
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. 

 
Styret har igjen ignorert pålegg fra generalforsamlingen. Revisorer er ikke informert om 
endringen. 
Ønske fra medlemmene om flere aktiviteter er også denne gang totalt ignorert. 
 
Styrets arbeid 
Styret har fattet en rekke beslutninger uten selv å følge opp vedtakene: 

- betingelse for støtte til sporkurs er en artikkel med bilder i Bullshot 
- via hjemmesiden skal medlemmene komme med forslag til dommere for Bulltreff 2007 og 

2008. Forslagene skulle behandles i mai. Dommer for Bulltreff 2007 ble besluttet av styret 
i august. Valget falt på Mrs Janet Gunn etter eliminering av de andre 14 forslagene. For 
2008 er Jurgen Sauer valgt. Som reserve nr. 1 er valgt Rafael Malo, Portugal (som faktisk 
heter Alcrudo) og som reserve er nr 2. Guido Vandoni, Italia 

- distriktskontakter skal oppfordres til å forsøke å avholde handlerkurs før Bulltreff 
- varebeholdning skal fornyes før Bulltreff 
- søknad om verv som avlsrådsleder avslås – søker tilskrives 
- det må føres et fakturasystem for varesalg, riktige kalkyler for innkjøp, margin og 

frakkostnader 



- styret skal finne flere inntektskilder og redusere kostnader 
- rutiner for kommunikasjon mellom materialforvalter, sekretær og kasserer må etableres 
- styrets representant i avlsrådet må velges 
- mulig urettmessig oppført hund på Bullcupen 2005 
- styret kjent med at distriktskontakter ønsker å trekke seg 
- besluttet å avholde evalueringsmøte med Haslemoen 
- besluttet å inngå 5-års avtale med Haslemoen 
- flere henvendelser vedr måling av rasen behandlet på flere styremøter 
- ikke informert oppdrettere om endrede rutiner for kollektiv innmelding av valpekjøpere 

 
 
Nannestad 21. januar 2007 
Inger Dahle 
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Mål 

 
Tiltak 

 
Økonomi 

 
Tidsperspektiv 

 
Resultat 

Gjennomføre en god 
generalforsamling 

Gjennomføre 
generalforsamlingen i 
henhold til vedtektene 

0, Ultimo februar 2007  

Stand på NKK utstilling,  
Bjerke for å fremme rasen 

-2000 11 og 12 aug 2007  

Stand på Hundeliv, 
Exporama for å fremme 
rasen 

-1000 Nov 2007  

Øke medlemsmassen  
Bedre økonomien 

Valpeformidler sørger for 
tettere dialog med 
oppdrettere og følger opp at 
de melder inn sine 
valpekjøpere i klubben 

10000 Kontinuerlig  

- Ved gjennomføring av 
Bullmastiff spesialen, sørge 
for sosiale aktiviteter hvor 
alle kan delta 

?? 18.08.2007  Godt sosialt miljø 

- Oppfølging av 
distriktskontaktene og 
sørge for at disse setter i 
gang tiltak for å samle 
medlemmer 

- Avhengig 
av tiltak, 
vurderes i 
hvert enkelt 
tilfelle hvor 
mye klubben 
støtter 

Kontinuerlig  
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Materialliste 2006 
 
Laminerte standardbilder   3 stk 
BIS dekken     1 stk 
Bukkeben     6 stk 
Kokeplate     1 stk 
Kaffetrakter     2 stk 
Vaffeljern     1 stk 
Kaffekanner     2 stk 
Partytelt     1 stk 
Partytelt stort     1 stk 
Fotovegger     2 stk 
Vegskilt metall    2 stk 
Treskilt     1 stk 
Vinylskilt ”logo”    1 stk 
Vannduk     1 stk 
PC      1 stk 
Printer      1 stk 
PC prog. Front Page 2003   1 stk 
Windows XP     1 stk 
Div. kafeutstyr 
Kassaskrin     1 stk 
Stiftemaskin     1 stk 
Div. gamle Bullshot/kritikkhefter 
Skriveunderlag    1 stk 
Plasseringshoder m. støtte  4 stk 
Bordduker     3 stk 
Strømkabelsnurre    2 stk 
Loddbøker 
 
Div. rosetter 
Sløyfeskrin m. sløyfer   1 stk 
 
 



Varebeholdning pr. 31.12.2006 Vedlegg 9

Vare Innkjøpspris Antall Sum
Hettegensen 69 1 69
Fleecevest 192 2 384
T-shirt grå 50 8 400
T-shirt gul 58 1 58
Vest type Matterhorn 400 9 3600
Lykt inkl batteri 75 15 1125
Ryggsekk 140 1* 140
Hettegenser u/trykk (You) 69 1* 69
Allværsjakke/vindjakke 491 2 982
Fleecejakke 192 3* 576
Jakke i bomull m/trykk 75 1 75
Diverse klistermerker ? 75* 150
Totalsum 7628

Saldo før telling 12397
Saldo etter telling 7628
Vareregulering 4769

Antall mrk * - innkjøpspris er ukjent.
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  VALGKOMITEENS FORSLAG 2007 
 
 
Leder- Trude Hegle - på valg 2 år 
Nestleder- Einar Martinsen- ikke på valg 
Sekreter-Knut Berge- ikke på valg (her må generalforsammling ta stilling til       
merknad 1) 
Kasserer-Heidi Nikolaisen-på valg 2 år 
Styremedlem Bente Stiller-ikke på valg 
Styremedlem Glenn Hall- på valg 2 år 
    
1 varamedlem Kjersti Jørstad på valg 1 år 
2 varamedlem Jan Jørgensen på valg 1 år 
  
Revisor- Einar Madsen på valg 1 år 
Revisor- Åse Vatne       på valg 1 år 
  
Valpeformidler Ronny Graawe på valg 1 år 
Valpeformidler  Mette Svendsen på valg 1 år 
  
Redaktør oppnevnes av styret, gjerne i samarbeid med valgkomite 
Valgkomite oppnevnes av styret 
  
Merknad 1. 
Med utsendelse /utlevering av valgkomiteens forslag skal det legges ved følgende 
brev. 

- Brev av 14/1-07 fra Knut Berge til styret i Norsk bullmastiff klubb 
- Brev av 22/1-07 Fra leder valgkomiteen til Knut Berge 
- Brev av 23/1-07 Fra Knut Berge til valgkomiteen 

  
Merknad 2. 
Inger Dahle er foreslått som leder  
       
Her skal det legges med brev av 23/1-07 fra valgkomiteen til Inger Dahle og svar på 
samme ark fra Inger Dahle av 23/1-07 
  
  
           
  
 Godt valg 
  
 
For valgkomiteen  
         leder 
    Ronny Graawe 
  
  



  
  
 



Vedlegg 10b 
 

Vvv Vedlegg 10b 
 



Vedlegg 10c 
Til Knut Berge 
  
  
Viser til brev  levert leeder i Norsk Bullmastiff klubb av 14/1-07 der du skriver at du ikke lenger 
kan tføre de funksjoner og oppgaver som tilleger sekretæren. 
• Det er diretevalg på sekretær i bullmastiff klubben dvs at du ikke kan nekte å utføre 

oppgavene som sekretær og likevæl sitte i styret. 
Denne saken er tatt opp i valg komiten og diskutert med styrets medlemmer, dette sammen 
med at du enser at du ikke har styrets tillit  
anser vi det som at du trekker deg fra styret og valg komiten har startet arbeidet med å finne 
ny sekretær til og fullføre perioden.  
  
  
Leder valgkomiten 
Norsk bullmastiff Klubb 
Ronny Graawe 
 



Vedlegg 2d 
Til Leder av Valgkomiteen 
Ronny Graawe.  
  
Dine antagelser om at jeg trekker meg fra styret er ikke riktig. Dette er presisert i brevet som 
er overlevert leder.  
Jeg er, i likhet med de øvrige styremedlemmer valgt av generalforsamlingen, og det er ikke 
opp til verken styret eller valgkomité å avsette et styremedlem.  
  
I likhet med sekretær, er det også direktevalg på leder, nestleder, kasserer, samt 2 
styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
  
Et samlet styre kan utrykke mistillit til et medlem av styret, og løse vedkommende fra 
oppgaver. Men et styre kan ikke frata et medlem plassen i styret. 
På samme måte kan et styremedlem temporært be seg fritatt for oppgaver, slik som Fred har 
gjort høsten 2006 (sak26/06), uten dermed å frasi seg vervet som tillitsvalgt av 
generalforsamlingen.   
Jeg ser ingen forskjell på at jeg for øyeblikket ikke kan utføre mine oppgaver, og det faktum at 
Fred meddelte styret det samme, og overlot lederansvaret til nestleder uten noen 
tidsangivelse for hvor lenge dette skulle vare. 
  
Det er også alminnelig praksis i klubben at styret fordeler oppgaver uavhengig av valgt 
funksjon. F. eks besluttet styret i 2005 at ansvaret for føring av medlemsregister ble tillagt 
kasserer. 
  
Jeg vil påpeke at det ikke har vært gjort noe forsøk, verken fra styrets øvrige medlemmer, 
eller valgkomiteens medlemmer, på å kontakte meg for å klargjøre hvorvidt jeg trekker meg 
fra mitt verv eller ikke. Jeg har derimot av styret blitt utelatt ved innkallelse til styremøte og 
heller ikke mottatt referat. Dette viser styrets mistillit til meg, men det fratar meg ikke min 
stemmerett i styret. 
  
Jeg ba deg i en e-post av 7/1 om å få valgkomiteens innstilling til nytt styre. Dette har jeg ikke 
fått. Det nye styrets sammensetning, vilje og evne til samarbeid for klubben og rasen, samt 
lederens egenskaper til å lede vil være avgjørende for hvorvidt jeg, og andre, kan fortsette 
som tillitsvalgte i NBK.  
  
Det er jo bemerkelsesverdig at under sittende leders 2-årsperiode har ikke mindre en 4 
styremedlemmer nedlagt sine oppgaver…  
  
Jeg ivaretar fortsatt klubbens interesser ved bl. a. å sørge for videresending av e-mail til 
klubbens leder, da jeg fremdeles ikke er informert om hvem av de styrets øvrige medlemmer 
eller varamedlemmer som skal overta mine vanlige funksjoner. I motsetning til tidligere 
medlemmer av styret, velger jeg å informere om at jeg ikke kan utføre mine oppgaver, og be 
leder påse at dette blir gjort av andre medlemmer av styret.    
  
  
  
Med vennlig hilsen 
KNUT BERGE 
Sekretær 
Norsk Bullmastiff Klubb 
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Generalforsamlingen sak 14 – Innkommende forslag 
 
 
 
SAK 1 Forslag av Ronny Graawe og Linda Backus 
Generalforsamlingen legges til bulltreffet 
Begrunnelse. 
Det kommer flere på generalforsamlingen og det er enda en grunn til å komme på bulltreffet. 
  
SAK 2 Forslag av Ronny Graawe 
Antall blader bullshot går fra dagens 4 blader ned til 2 blader i året 
Begrunnelse 
Det er en stor og krevende jobb og samle stoff ,skrive ,redigere osv dette bladet for personer i ellers 
stressende hverdag og jeg tror det kan bli lettere å få noen til å ta redaktør jobben 
og å få noen til å sitte i den over lengre periode. 
  
  
Sak 4 forslag av Ronny Graawe og Linda Backus 
  
Det opprettes diskusjons forum på hjemme siden til klubben for medlemmer av klubben. 
Det logges på med medl nr eller egen kode (det som er det beste for klubben) 
  
  
Sak 4 forslag av Ronny Graawe 
Det opprettes en side med kjøp og salg på hjemmesiden til formidling av div utstyr valper mm 
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