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_________________________________________________________________________________ 

 

Innkalling til årsmøte i 
Norsk Bullmastiff Klubb 

Lørdag 18. april 2015 kl 14.00 
Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/Lillestrøm 

 

 
Medlemmer (hovedmedlemmer og familiemedlemmer) som har betalt sin kontingent 
for innværende år har stemmerett ved personlig fremmøte. Hvert medlem kan 
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Vedlegg 1  

Årsmelding Norsk Bullmastiff Klubb 2014 
 

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 2014 121 medlemmer. Per 31.12.2014 hadde klubben 112 

medlemmer hvorav 8 er  familiemedlemmer og 5 utenlandsmedlemmer. NBK har 3 

æresmedlemmer.   

 

Styrets sammenstetning  

Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning:  

Leder:    Lisbeth Nymo 

Nestleder:  Annette H. Martinsen 

Sekretær:  Hilde Kjeldby  

Kasserer:   Ronny Graawe 

Styremedlem:   Hanne H. Nielsen  

Styremedlem:  Mary Heli 

Varamedlem:   Unni Madsen 

Varamedlem:  Siri Eitland 

Varamedlem:   Linda Backus 

 

Valpeformidlere:  Paivi Kainulainen og Bente Brandseth  

 

Redaksjon:   Hilde Kjeldby  

 

Valgkomite:   Kurt Ove Glinje, Tommy Stenberg, Helge Flatås (gikk ut september 

2014) 

Vara:   Glenn Hall (medlem fra september 2014) 

 

Helsekomite: Päivi Kainulainen (leder), Mary Heli, Bjørn Malmo, Hanne H. Nielsen, 

Hilde Kjeldby 

 

Revisorer:   Einar Madsen og Tommy Stenberg  

 



 

 

 

 

Møter  

Det har i 2014 blitt avholdt 6 styremøter. 4 av styremøtene ble gjennomført via e-mail slik at 

alle styremedlemmene får deltatt tross av store avstander.  

 

Dogs4All 
Styret besluttet å ikke arrangere rasestand og raseparade på grunn av liten oppslutning.  

 

Bulltreff 2014 

Den 23. august 2014 ble det arrangert Bulltreff på Honne hotell på Biri. 11 valper og 33 

voksne var påmeldt. Dommer var Christopher Quantrill fra England.  

BIR gikk til Old Manila’s Pina Colada, eier Siri Eitland og oppdretter: Hilde Kjeldby/Glenn 

Hall.  

BIM gikk til Game Keeper's Reprint In Fawn Ink, eier: Trude Hegle og oppdretter: Trude 

Hegle/ Rune Aga. 

Hannhund CERT gikk til Old Manila’s The Boss, eier: Hilde Kjeldby, oppdretter: Hilde 

Kjeldby/Glenn Hall.  
Tispe CERT gikk til Kori Vum Muppenschlass, eier og oppdretter: Carol Wintersdorff.  
BIR Junior: Old Manila’s The Boss, eier: Hilde Kjeldby, oppdretter: Hilde Kjeldby/Glenn Hall.  
BIM Junior: Legionas Dusty Diamond, eier: Hanne H. Nielsen, oppdretter: Kristina 

Smakoviene.  
BIR valp: Divide Et Impera Big Apple, eier: Benedichte H. Mangerøy, oppdretter: Ingrid H. 

Vellen.   

BIM valp: Old Manila’s Outlaw Pete, eier: Camilla Sandberg, oppdretter: Hilde 

Kjeldby/Glenn Hall.  

BIR Veteran: Dory Av Showmann, eier: Tommy Stenberg/Kjersti Albrigtsen, oppdretter: 

Tommy Stenberg. 

BIM Veteran: Antonbeton, Eier: Helle Dyrlund, oppdretter: Jan Schroeder. 

Beste oppdretter: Old Manila v/ Hilde Kjeldby og Glenn Hall. 

Beste avlsklasse: Old Manila’s Echo Springs avkom, oppdretter:  Hilde Kjeldby og Glenn 

Hall. 

 

Styret gratulerer alle vinnerne.  

 

Styret er godt fornøyd med årets Bulltreff med 44 påmeldte bullmastiffer og at flere 

overnattet. Dette bidro til et vellykket treff for vår rase og sosialt samvær for eiere, samtidig 

som auksjon og loddsalg ga klubben nødvendige inntekter. Det var lav omsetting i kafeen som 

kan skyldes regnværet under utstillingen.  

Takk til alle som bidro til et sosialt hyggelig treff og til dere som stilte opp og gjorde en 

dugnadsjobb denne helgen. Styret fikk mange gode tilbakemeldinger på at Honne var et fint 

utstillingssted.  

 

 

Bullcup  
Bullcupen har i 2014 blitt oppdatert av Lise Arnøy (1. halvår) og Hilde Kjeldby (2. halvår). 

Oppdateringen har skjedd på grunnlag av registreringer i DogWeb.  



BIR Bullcup-14 er Game Keeper's Reprint In Fawn Ink, eier Trude Hegle og oppdretter Trude 

Hegle/ Rune Aga.  

BIM Bullcup-14 er Old Manila’s Bombay Sapphire, eier og oppdretter Hilde Kjeldby/Glenn 

Hall.  

32 hunder deltok i bullcupen 2014.  

Styret gratulerer vinnerne.  

 

 

Bull-Shot  
Det har blitt utgitt tre Bull-Shot i 2014.  

 

Hjemmeside  
Det arbeides med ny hjemmesiden med ny leverandør. Styret håper hjemmesiden blir operativ 

innen kort tid. Norsk Bullmastiff klubb bruker egen Facebook side for å gi ut informasjon til 

medlemmene. I perioder har negativ kritikk fra noen få personer dominert på Facebook.  

 

Helsekomiteen 

RAS (rasespesifikke avlsstrategier) ble godkjent av NKK i januar 2014. Viser til vedlegg 2, 

Helsekomiteens årsberetning 2014.  

 

Distriktskontakter  

I november ble distriktskontaktene nedlagt. Begrunnelsen er liten aktivitet i distriktene. Styret 

fikk henvendelser fra medlemmer som ønsker å arrangere turer, men var usikker om dette 

kunne gjøres i forhold til distriktskontaktenes funksjon. Styret takker distriktskontaktene for 

god innsats.  

Etter dette vedtaket tok flere medlemmer initiativ til å arrangere fellesturer ute i distriktene.  

 

Det er sendt ut informasjonsskriv til alle nye bullmastiffeiere om klubben.  

 

 

Solbergelva 8.2.2015 

 

For styret  

 

Lisbeth Nymo 

Leder 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 2 

HELSEKOMITEENS ÅRSBERETNING 2014 

 

 

Helsekomitéen ble oppnevnt på styremøtet i mai 2014. 

Komitéen består av:  

Leder: Päivi Kainulainen.  

Medlemmer: Mary Heli, Bjørn Malmo, Hanne H. Nielsen og Hilde Kjeldby. 

 

Helsekomiteen har sett på oppfølging av RAS (mål og strategier). I den sammenheng har vi 

oversatt den finske tolkningen av rasestandarden sett ut ifra sunnhet og overtyping, og vi har 

brukt denne sammen med flere andre kilder og produsert et dokument ”Bullmastiff type; 

sunnhet og overtyping”. Dokumentet skal distribueres i 2015.  

Helsekomitéen har utarbeidet en forespørsel til forsikringsselskapene om helsestatistikk for 

bullmastiffen som skal sendes ut i løpet av januar 2015. 

I Bull-Shot nr. 3/2014 ble det publisert tall fra helseundersøkelser på Bullmastiff i USA.  

 

 

Hesseng 10.2.2015 

Päivi Kainulainen 
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Valpeformidlers årsberetning  

Norsk Bullmastiff Klubb  

2014 

 

Det er meldt inn fire kull til valpeformidlingen i 2014. Dette var positivt i forhold til året før 

da ingen kull ble innmeldt. 

Vi har hatt to henvendelser om valp, og én henvendelse om hjelp til omplassering. 

Omplassering ble gjennomført. 

Vi har opplyst om tilgengelige kull og anbefalt de mulige valpekjøperne om å selv ta direkte 

kontakt med de forskjellige oppdrettere som har kull på aktuelt tidspunkt. 

 

 

Valpeformidler    Valpeformidler 

Bente Brandseth    Päivi Kainulainen 
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REDAKTØRENS ÅRSBERETNING 2014 

 

 
Det har vært produsert og utgitt tre nummer av medlemsbladet Bull-Shot i 2014.  

Takk til bidragsyterne.  

 

Trykkeriet som benyttes, WISA, yter stor service og bistand rundt utgivelsene.  

Trykkeriet mottar medlemsliste fra redaktøren før hver utgivelse. Grunnet svikt i rutinene på 

trykkeriet ble det brukt en gammel liste de hadde liggende, og ved forsøk på oppretting ble 

den samme feilen gjentatt. På tross av at trykkeriet til slutt fikk sendt ut bladene til de rette 

medlemmene ble det gjort et stort negativt nummer ut av denne hendelesen av enkelte 

tidligere og nåværende medlemmer på facebook. Redaktøren synes denne holdningen er helt 

unødvendig og påvirker miljøet negativt. 

 

Bladet sendtes ut til medlemmer (hoved-/familiemedlem) i NBK samt norske 

eksteriørdommere som dømmer rasen vår. I tillegg sendes det tre eksemplarer av hvert 

nummer til Nasjonalbiblioteket (Pliktavlevering). 

 

 

Hilde Kjeldby 

Redaktør 
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Revidert regnskap 2014 

 

  
Regnskap foreligger som eget vedlegg.  

 

Noter til regnskap 2014 
Regnskapet 2014 viser et underskudd på kr 4 292,77.  

Inntektene i 2014 er lavere enn i 2013 og utgiftene er høyere.   

 
 

Konto 1970 Postgiro 0539 67 20169 
Kr 90 274,35 stemmer med kontoutskrifter.  
 

Konto 3100 Påmelding Bulltreff, 3104 Auksjon, 3105 Salg av lodd, 3106 Bespisning 
Påmelding Bulltreff viser netto utbetaling fra NKK. Aktivitetsavgiften konto 4100 er direkte 

trukket fra konto 3100. Inntektene på auksjon, loddsalg og kafeteria er på kr 7 222,00 og 

betydelig lavere enn i 2013 (19 234,00).  

 

Konto 3200 Medlemskontigent 
Antall medlemmer er redusert i 2014, noe som har gitt lavere inntekter.  

 

Konto 4105 og 4105 Bulltreff gavepremier og Bulltreff diverse utgifter 
Innkjøp av premier, gaver og diverse til Bulltreffet er høyere enn i 2013.  

 

Konto 4190 Beholdningsendring 
Klubben har hatt en lagerbeholdning som har stått urørt på kr 14.470,- i flere år. Det 

er redusert verdien på varelageret skjønnsmessig med kr 4.260,- i forbindelse med varesalget.  

 

Konto 6810 Webhotell 
Klubben har betalt faktura for ny hjemmeside.  

 

Konto 6860 Møter, kurs, oppdatering mv. 

Alvsrådskurs i regi av NKK for tre styremedlemmer/helsekomiteen ble betalt i 2014 

(gjennomført januar 2015).  

 

 

 
 

Solbergelva 18.02.2015 

For styret 

Lisbeth Nymo 

 

 



Vedlegg 6 

Budsjett 2015 
 
 
     

Konto Navn Budsjett 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 

 
Driftsinntekter 

    
3100 Bulltreff - påmelding 14 000,00 11 093,00 18 000,00 
3102 Bulltreff - katalog 0,00 450,00 500,00 
3104 Bulltreff - auksjon 3 500,00 6 872,00 5 000,00 
3105 Bulltreff - salg av lodd 4 000,00 0,00 0,00 
3106 Bulltreff - kafe 4 500,00 0,00 0,00 
3200 Medlemskontigenter 41 000,00 32 650,00 34 000,00 
3205 Salgsinntekter - 3080 6 000,00 350,00 5 000,00 
3900 Momsrefusjon 2 000,00 0,00 2 000,00 
3990 Annonse Bullshot 1 000,00 0,00 1 000,00 
3220 Oppdretterliste 4 000,00 4 250,00 4 250,00 

 
Sum innteker 80 000,00 55 665,00 69 750,00 

     
 

Driftskonstnader 
   4100 Bulltreff aktivitetsavgift 4 100,00 0,00 0,00 

4102 Bulltreff overnatting 5 000,00 2 989,00 4 000,00 
4103 Bulltreff bespisning 0,00 472,00 500,00 
4104 Bulltreff Dommer /ringsekretær 7 500,00 5 725,00 7 000,00 
4105 Bulltreff gavepremier BIR/BIM 4 000,00 2 311,13 8 000,00 
4106 Bulltreff diverse utgifter 3 000,00 3 617,60 3 000,00 
4170 Frakt og toll 0,00 0,00 0,00 
4300 Innkjøp Salgsvarer 3 000,00 0,00 3 000,00 

 
Sum varekostnader 26 600,00 15 114,73 25 500,00 

     4190 Beholdningsendring 0,00 4 260,00 0,00 
6017 Avskrivning på inventar 0,00 0,00 0,00 

 

 
Andre driftskostnader 

   6300 Leie Lokaler 1 000,00 0,00 1 000,00 
6590 Messer - reklame 1 300,00 1 275,00 2 500,00 
6705 Regnskapshonorar 5 000,00 4 600,00 5 000,00 
6825 Trykking Bullshot 24 000,00 20 350,00 22 000,00 
6800 Kontorrekvisita 0,00 0,00 0,00 
6810 Webhotell 1 000,00 6 167,50 1 000,00 
6860 Møter, kurs, oppdatering 3 000,00 6 990,00 3 000,00 
6941 Porto - Bullshot 300,00 0,00 0,00 
6999 Div. utgifter 1 000,00 135,00 1 000,00 
7770 Bank og kortgebyr 200,00 1 165,00 1 000,00 
7830 Tap på fordringer 0,00 0,00 0,00 

 
Sum andre driftskostnader 45 800,00 40 682,50 36 500,00 

 
Sum driftsutgifter 72 400,00 60 057,23 61 500,00 

 
Sum inntekter -80 500,00 -55 665,00 -69 750,00 

 Renteinntekter 0,00 -99,46 0,00 

 
Overskudd -7 600,00 4 292,77 -8 250,00 



 

           Vedlegg 7 

 

 

Til årsmøtet i 2015 for Norsk Bullmastiff Klubb  

Revisjonsberetning for revidert årsregnskap 2014 

Som revisor for 2014 har undertegnede revidert årsregnskapet for 2014 for NBK. 
Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger 
informasjonen i årsregnskapet, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av 
årsregnskapet.  

Undertegnede mener at årsregnskapet med balanseregnskapet gir et korrekt uttrykk 
for foreningens økonomiske stilling pr. 31. desember 2014.  

Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 4 293,- og en egenkapital ved årets slutt på 
vel kr. 102 000,-.  Kontantbeholdningen er stabil på rundt kr. 90.000,-. Med en så stor 
egenkapital er det lille underskuddet fult akseptabelt. 
 

Aktivitetsplanen  

NBK hadde ingen stand på Dogs4All i forbindelse med NKKs vinnerutstilling i 
Lillestrøm og Styret besluttet ikke å bli med på rasestanden og raseparaden på grunn 
av liten oppslutning fra medlemmene.  

Valpeformidlers årsberetning viser en at det er registrert fire kull i år. Det er fortsatt 
større etterspørsel etter valper enn det som kan leveres. Mange etterspørsler etter 
valper går også direkte til oppdretterne og ikke til valpeformidlerne i Klubben. 

Distriktskontaktene ble nedlagt i november. Begrunnelsen var liten aktivitet i 
distriktene. Distriktskontaktene arrangerte kun turer og Styret oppfordrer nå alle 
medlemmene om å arrangere slik turer. Bruk Klubbens Facebooksider til 
annonsering av slike. Det ble ikke laget noen årsmelding fra distriktskontaktene, men 
det ble også i år kun arrangert bulleturer av disse.  

Det er utført meget et stort arbeid i forbindelse med RAS. Her skal Klubben ha stor 
ros. 

Det ble gjennomført et godt Bulltreff på Honne ved Biri, både faglig og sosialt. 

Klubben bør få til noen flere aktiviteter for vanlige medlemmer, slik at den ikke 
utvikler seg til å bli en klubb som bare oppdretterne har nytte av. 

 

 

     

     



Styrets arbeid i 2014, styrereferatene 

Alle postene i regnskapet er hjemlet i godkjente styremøter, slik at det for Revisor 
ikke er noe å bemerke til dette.  

Problemet med å skaffe folk til aktiviteter er fortsatt en utfordring for Klubben. 
Redaktøren bør fortsatt få vesentlig mer støtte til innlegg i Bull-Shot, som fortsatt er 
meget bra.  

 

 

Einar Madsen, Kjeller 18. april 2015, Sign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 8 

AKTIVITETSPLAN 2015 

 

MÅL TILTAK ØKONOMI TID 

Gjennomføre en god 

generalforsamling 

Gjennomføre årsmøte i henhold til 

klubbens vedtekter 

 18. april 2015 

Godt sosialt miljø Gjennomføre et godt Bulltreff ifm 

EDS, hvor alle føler seg 

velkommen 

Øke aktivitetene i distriktene 

gjennom medlemmene 

Se budsjett 

 

 

Se budsjett 

 

Lillestrøm 

4.9.2015 

 

2015 

 

Øke medlemstallet Sende informasjonsskriv til nye 

bullmastiff-eiere 

 2015 

Forenkle styret arbeid 

og bedre 

kommunikasjonen 

med medlemmene 

Ny hjemmeside 

 

God informasjon via Bull-Shot, 

hjemmesiden og Facebook-side 

 

Lage et godt og informativt Bull-

Shot 

 

 

 

 

 

Se budsjett 

2015 

 

 

2015 

 

3 utgaver pr år 

Holde oversikt over 

helseproblemer i 

rasen 

Kurs - avlsrådskurs 

Samarbeide med de Nordiske land 

Bearbeide statistikk fra Agria 

Dokument: “Bullmastiff type; 

sunnhet og overtyping” skal 

distribueres.  

 2015 

2015 

2015 

Informasjon til 

publikum om rasen 

Stand på EDS Se budsjett 2015 
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MATERIALLISTE OG VAREBEHOLDNING pr 31.12.2014 

 

 

 Vest/jakker/genser      15 stk 

 T-skjorter       75 stk 

 T-skjorter damemodell     14 stk 

 Sekk, bag, magesekk      8 stk 

 Håndklær       2 stk 

 Caps        2 stk 

 Hatt        6 stk 

 Pop up telt                                                                             2          stk 

 Utstillingstelt       1 stk 

 Bord        1 stk 

 Stoler        2 stk 

 Plastbånd utstilling      2 ruller 

 Plasseringshoder       4 stk 

 Diverse bilder til stand                                                           

 Roll-up til stand       

 Lodd-ruller        

 Vaffeljern  

 Diverse  
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Behandling av kontingent 2015 
 
 
 
 
Kontingent for 2014 er kr 470,- for medlemmer og kr 75,- for familiemedlem. 
Grunnbeløp på kr 160,- går direkte til NKK, mens Norsk Bullmastiff klubb får kr 310,- 
pr medlem og kr 75,- pr familiemedlem.  
 
 
Styrets innstilling til vedtak: 
Kontingent for 2016 skal være på samme nivå som 2015.  
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Forslag til endring i utregning av poeng til Bullcupen 

 
Regler for Norsk Bullmastiff Cup 

Vedtatt på generalforsamling 21.08.99 

Endret på generalforsamling 27.02.00 Tillegg pkt.2, presisering pkt. 4. 

Endret på generalforsamlingen 20.02.05, punkt 3 og 5 

Endret på generalforsamlingen 17.02.08, punkt 3 

 

1. Norsk Bullmastiff Cup gjelder for rasen Bullmastiff. Cupen følger kalenderåret og gjelder kun 

offisielle utstillinger i Norge, arrangert av NKK eller samarbeidende klubber. 

 

2. Deltakende hunders eiere må være medlem av Norsk Bullmastiff Klubb. BIR/BIM vinnere får sine 

hedersbevisninger utdelt på klubbens generalforsamling. 

 

3. Poeng i konkurransen beregnes etter følgende modell: 

BIR                15 

BIM                13 

2 BHK/BTK      11 

3 BHK/BTK     10 

4 BHK/BTK      9 

CERT/CK         5 

Hunden kan delta på ubegrenset antall utstillinger, men kun de seks (6) beste teller i konkurransen. Det 

gis ett (1) poeng pr. 3 utkonkurrerte hund. For BIR- hunden vil dette si alle hunder. For BIM- hunden 

vil dette si kun hunder av samme kjønn som BIM- hunden. Uplasserte hunder med CK gis 1 poeng per 

3. utkonkurrerte hund uten CK av samme kjønn. 

 

4. Minimumskravet for å få poeng er CK kvalitet. Det gis ikke ekstra poeng for cacib, gruppe eller BIS 

plasseringer. 

  

5. Klubbens styre, eller medlem utnevnt av styret, har ansvaret for mestvinnerlisten. Denne skal 

forløpende oppdateres, og minimum en gang per måned kunngjøres på klubbens hjemmeside. Listen 

skal i tillegg kunngjøres i hvert nummer av Bullshot.  Registreringen gjøres på basis av NKK 

DogWeb. 

Forslag til endring/tillegg, gjeldende fra 1.1.2016: 

Tillegg til punkt 2: 

Eier til de deltagende hunder skal ha vært medlem i NBK ved de utstillinger man vil regne 

med.  

BIR/BIM vinnere får sine hedersbevisninger utdelt på klubbens spesialutstilling. 

 

Endre punkt 3 (under poeng): 

Hunden kan delta på ubegrenset antall utstillinger, men kun de seks (6) beste teller i 

konkurransen. Det gis ett (1) poeng pr. utkonkurrerte hund. For BIR- hunden vil dette si alle 

hunder. For BIM- hunden vil dette si kun hunder av samme kjønn som BIM- hunden. 

Uplasserte hunder med CK gis 1 poeng per utkonkurrerte hund uten CK av samme kjønn. 
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Norsk Bullmastiff klubbs lover - endringer 
 

 
NKK har gått gjennom klubbens lover, og har følgende kommentarer før godkjenning:  

§1-1 Det må angis i hvilken kommune klubben har verneting  

§3-2 Setningen: «Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan 

skriftlig avstemming ikke kreves» må fjernes. I alle siste setning bruk helst betegnelsen 

«alminnelig flertall» som er brukt først i paragrafen.  

§4-3 Teksten i siste strekpunkt må rettes til «oppnevne representant til NKKs 

representantskap»  

Klubbens lover må sendes inn på nytt til NKK etter retting og godkjennelse av klubbens 

årsmøte. 

 
Nedenfor er klubbens lover endret i henhold til NKK’s kommentarer: 

Norsk Bullmastiff klubbs lover 

Kap 1 Innledende bestemmelser 
§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Klubbens navn er Norsk Bullmastiff klubb, og forkortes til NBK. Klubben er selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel 

Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, 

(med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å 

vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle 

motstridende mot disse.  

Klubben omfatter rasen Bullmastiff 

 

Klubben har verneting i Oslo kommune. 

§1-2 Formål 
NBK’s formål: 
a) ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge 
b) fremme positive aktiviteter med hund  
c) fremme utviklingen av den rasen klubben forvalter.  
d) arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder  
e) arbeide for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og 

rasenes sunnhet.  
f) bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede individer  
g) ivareta medlemmenes kynologiske interesser  
h) fremme Bullmastiff som brukshund 
i) arrangere utstilling 

§1-3 Definisjoner 
Klubbens organer:  
- Årsmøtet  
- Ekstraordinært årsmøte  
- Styret  
- Valgkomite 

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette 

§2-1 Medlemskap  



Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. 

§2-2 Medlemskontigent 
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er 
fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.  
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. 

§2-3 Medlemsplikter  
Medlemmene er forpliktet til å støtte NBK og Norsk Kennel Klubbs virksomhet samt å følge 
NBK og Norsk Kennel Klubbs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette 
seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er 
offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller NBK hva gjelder klubbinternt regelverk. 

§2-4 Opphør av medlemskap  
Medlemskap i klubben opphører ved:  
a) Utmeldelse  
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 
annen uregulert gjeld til klubben  
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK  
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

§2-5 Disiplinær reaksjoner  

Norsk Kennel Klubs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 

Kap. 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet 
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet5 og avholdes hvert år innen utgangen av april. 
 
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av 
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ 
flertall).  
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  
 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 

§3-2 Møte og stemmerett  
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har 
møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig 
medlemskap.  
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 
 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Hver fremmøtt kan 
medbringe inntil 2 fullmakter. Fullmakten må være undertegnet av stemmeberettiget 
medlem.  
 
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke 
stemmerett.  
 
Stemmetall   
Det kreves kvalifisert flertall for valg av: 



Lovendring og oppløsning. 
Det kreves kvalifisert flertall på 2/3 ved utnevnelse av æresmedlem 
Der intet annet er nevnt kreves det alminnelig flertall 

§3-3 Innkalling  
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal 
sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post, klubbens hjemmeside eller i adressert 
medlemsblad.  
Med innkallelsen skal følge:  
- Dagsorden  
- Årsberetning  
- Regnskap med revisors beretning  
- Budsjett for neste år  
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-
lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.  
Årsmøtets oppgaver er å:  
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis 
klubben har dette], innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til 
stede.  
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 
protokollen fra møtet.  
c) Behandle årsberetning  
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning  
e) Godkjenne budsjett for neste år 
f) Planer for drift og aktivitet neste år. 
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På 
dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. 
Benkeforslag er ikke tillatt  
h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.  
i) Velge:  
- Leder for 2 år  
- Nestleder for 2 år  
- Sekretær for 2 år 
- Kasserer 
- 2 styremedlemmer for 2 år  
- 3 varamedlemmer for 1 år  
 
- Revisor med vararevisor for 1 år.  
- Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 1 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år   
 
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller 
oppnevnes til tillitsverv i klubben.  
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.  



Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene 
forlanger det.  
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære 
saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 
Benkeforslag er ikke tillatt.  
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. 

Kap. 4 Styret m.v. 

§4-1 Styret  
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer og 3 
vararepresentanter som velges av årsmøtet. 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 

skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

§4-3 Styrets oppgaver er å:  
- lede klubben mellom årsmøtene  
- avholde årsmøte  
- drive klubben i samsvar med klubbens formål  
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  
- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for 
særkomiteer [avlsråd, helsekomite, redaktør]  
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen  
- oppnevne representant til NKKs representantskap 
Æresmedlem 
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. 
Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke 
kontingent til klubben 
 
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak 
eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. 
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite  
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle 
de verv som skal besettes. 

§5-2 Revisor  
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til 
årsmøtet.  
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
 

Kap. 6. Diverse bestemmelser 



§6-1 Lovendringer  
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene 
og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det 
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

§6-2 Tolking av lovene  
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 
følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1. 

§6-3 Oppløsning  
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må 
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak 
trer beslutningen om oppløsning i kraft.  
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 
Lover for Norsk Bullmastiff Klubb stiftet 1987. 
Vedtatt av årsmøtet den 17.02.2008 med senere endringer, senest av 25.08.2012 
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 25.08.2012 

Endringer årsmøte 18.04.2015 

 
Forslag til vedtak: 
Årsmøte i Norsk Bullmastiff klubb godkjenner Norsk Bullmastiff klubbs lover med endringer. 

Loven sendes deretter NKK.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Vedlegg 13 
 
 

Forslag til endring av styret 
 

I Lover for Norsk Bullmastiff klubb kap. 4 Styret m.v.: 

§4-1 Styret  

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer og 3 

vararepresentanter som velges av årsmøtet. 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

 

Valgkomiteen foreslår at antall styremedlemmer økes fra 6 til 7 medlemmer. Begrunnelsen er 

at styret har mange oppgaver og det vil være behov for å delegere oppgaver til flere 

medlemmer. Dette gjelder spesielt under planlegging og gjennomføring av Bulltreffet.  

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Norsk Bullmastiff klubb øker antall styremedlemmer fra 6 til 7 medlemmer.  

 

For valgkomiteen  

 

Kurt Ove Glinje 

Leder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 14 
 
 

Valgkomiteens forslag til nytt styret i NBK 2015-16 
 
 

Leder:   Bjørn Malmo                       velges for 1år           

Nestleder:   Ronny Graawe                   velges for 2 år 
Sekretær:   Hilde Kjeldby    ikke på valg 
Kasserer:   Bente Brandseth   velges for 2 år 
Styremedlem:  Hanne H. Nielsen   velges for 2 år 
Styremedlem:  Mary Heli    ikke på valg  
Styremedlem: Siri Eitland    velges for 2 år     
 
1. Varamedlem:  Unni Madsen    velges for 1 år 
2. Varamedlem:  Linda Backus   velges for 1 år 

3. Varamedlem:     Lisbeth Nymo                              velges for 1 år 

 
Revisor:   Einar Madsen   velges for 1 år 
Vara revisor:  Tommy Stenberg   velges for 1 år 
 
Valpeformidler:  Päivi Kainulainen   velges for 1 år   
Valpeformidler:  Bente Brandseth   velges for 1 år 
 
Redaktør:   oppnevnes av styret  velges av styret 
 
Helsekomite:  oppnevnes av styret 
 
Valgkomite:   Kurt Ove Glinje (leder) 
   Ingunn Sletvold 
   Siv Solås 
   Glenn Hall (vara) 
 

 


