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Sak 4: Beretning styret  NBK 2017  

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 pr. 10.03.2018 77 betalende medlemmer hvorav 6 er familiemedlemmer registrert som 

betalende medlem. 

NBK har 2 æresmedlemmer. Unni Madsen som var æresmedlem gikk bort i 2017 . 

Styrets sammenstetning  

Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:  

Leder:   Per H. Refsdal  

Nestleder:   Glenn Hall 

Sekretær:  Ingunn Sletvold 

Kasserer:  Bente T. Brandseth t.o.m. 23.05.2017 

Styremedlem:  Ronny Graawe 

Styremedlem:  Siri Eitland t.o.m. 22.05.2017 

Styremedlem:  Kurt Syvertsen  

Varamedlem:  Pâivi Kainulainen 

Varamedlem:  Kjersi Bjørnstad 

Varamedlem:  Marthina S. Linthon 

Valpeformidlere:  Paivi Kainulainen  

Bente Brandseth  

Redaksjon:  ikke besatt, men ivaretatt v/leder 

Valgkomite:  Kurt Ove Glinje trakk seg 2017 

Siv Solås 

Mary Heli 

Vara:   Tommy Stenberg inn som ny leder2017 

Revisor:  Einar Madsen  

Tommy Stenberg  

Bente Brandseth trakk seg som kasserer og Ronny Graawe overtok oppgaven som kasserer. Siri 

Eitland trakk seg som styremedlem. Det ble ikke foretattt supleringsvalg/innkalt til ekstraordinært  

årsmøte, men vara medlemmer ble faste medlemmer av styret. Marthina S. Linthon har ikke møtt 

eller meldt forfall i hele peioden. 

Hilde Kjeldby har vært klubbens redaktør. 

 



Møter  

Det har i perioden gjennomført 12 styremøter, 8 møter i 2017 og 4 møter i 20178 Alle møter ar 

gjennomført som telefon-/nettmøter. Dette har vært møteform i 2017. I tillegg benytter styret seg av 

en lukket gruppe på FB for løpende dialog.  

Bulltreff 2017  

Honne kurs og konferansesenter på Biri mellom Gjøvik og Lillehamer var igjen lokasjon for Bulltreffet. 

Treffet ble arrangert xx. august. Til treffet var det påmeldinger fra Finland, Sverige og Danmark i 

tillegg til norske deltakerne. Bulltreffet 2017 var ett vellykket arrangement hvor også klubbens 30 

årsjubileum ble markert med stor jubileumskake hvor alle fremmøtte ble invitert på kake og kaffe. 

Årets utstilling ble dessverre værmessig forstyrret av ett kraftig regnvær på ettermiddagen og når alt 

skulle pakkes ned. 

Dommer var Glenn Sparham fraAustralia. 

Ringsekretær var Therese Granlund Haugen. 

Skriver var Mette Svendsen. 

Resultater fra alle klasser er publisert på Face Book og i Bullshot.  

BIR ble Hyerdunscar Northern Soul, eier: Auli Tanninen 

BIM ble Legionas Honey Hot Stuff, eier: Hanne Harritslev Nielsen 

Under middagen ble vinner av BullCup’ens  BIR og BIM markert med overlevering av diplom.  

Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av Bulltreffet og alle som har bidratt til at dette ble ett 

vellykket treff for vår rase med sosialt samvær for eierne. Den årlige auksjon og salg av effekter med 

nedsatte priser gav klubben høyere inntekter og at klubben kommer ut økonomisk positivt etter 

Bulltreffet 2017. 

Bullcup  

Bullcupen har i 2016 blitt oppdatert av Ingunn Sletvold i styret. Oppdateringen har skjedd på 

grunnlag av registreringer i Dog Web.  

BIR Bullcup-16 ble Rambull Quarterflash, eier og oppdretter Mary Heli 

BIM Bullcup-16 ble Charmie Del Pàese, eier Lill og Malvin Solberg, oppdretter Andreas Kirschstein, 

Tyskland. 

 

Bull-Shot  
Det har blitt utgitt tre Bull-Shot i 2017.  

Styret har besluttet at Hilde Kjeldby tar seg ansvar for redaktøroppgaven. Styret har bidratt til de tre 

utgavene i 2017. Hilde Kjeldby har også hatt ansvar for å «sette opp bladet» (layout). 

Målsetning om 3-4 utgaver pr. år er innfridd, men det er vanskelig å få stoff til å fylle medlemsbladet.   

Det er ikke mottatt stoff til medlemsbladet fra noen av medlemmene i perioden. 

Hjemmeside  



Klubben sliter med å oppdaterer hjemmesiden.Norsk Bullmastiff klubb bruker egen Face Book side 

for å gi informasjon til medlemmene. 

Det er etterlyst møtereferater og om disse kan gjøres tilgjengelig for medlemmene. Styret vil 

etterkomme dette og legge referat ut på hjemmesiden, men må se over slik at personopplysninger 

og krav til personvern ivaretas.  

Nytt styre må vurdere behovet for hjemmesiden i tillegg tilFaceboksiden, da drift av siden er 

krevende og det florerer med spam på adminsitrasjonssiden (leverandør) og det er kostbart 

abonnement.  

 13.03.2018  Styret v/Per H. Refsdal 

 

 

 

Årsberetning helse 2017 

NBK har ikke oppnevnt egen helsekomite i 2017. 

Undertegnede har - som i 2016 - vært en del av en arbeidsgruppe gjennom NKK, som jobber med 

tema om helseproblemer forbundet med kortsnutede hunderaser.  

Det har vært noe aktivitet knyttet til Mattilsynet og NKK’s helseavdeling sitt arbeid, herunder 

besvarelse av en forespørsel vedrørende raseklubbers helse- og avlsarbeid, ihht Hovedstyrevedtak 

163/17. I mars besvarte NBK en spørreundersøkelse hos NKK om Breed Specific Instructions 

regarding exaggerations in pedigree dogs (BSI), da BSI skulle revideres. 

NBK har ikke mottatt BSI-dommerrapporter i 2017. 



Informasjon om importer, fødte valpekull, og HD og AA-avlesninger er formidlet i Bullshot. 

Aktuelle arbeidsoppgaver vedr. helse i 2018 og 2019 er revidering av retningslinjer for avl (sist 

revidert 2013), samt revidering av RAS (rasespesifikk avlsstrategi) som er gyldig til 01.01.2019. 

Retningslinjer for avl bør muligens inneholde spesifikke punkter knyttet til risiko/problematikk 

beskrevet i BSI (for kort snute, overdreven ansiktshud, dårlige knevinkler og overlinjer, og overtyping 

generelt). Siste helseundersøkelse ble gjort i 2010, NBK bør eventuelt vurdere/planlegge en ny 

helseundersøkelse. I den forbindelse må det utnevnes en egen helsekomite. 

Ingunn Sletvold 

Sekretær 

* 

Sak 5: Planer for Drift og aktivitet neste år 

Kontingent beholdes og vurderes ved neste årsmøte grunnet tilgang på valper 2017/2018.  

Aktivitet:  

 Bulltreff.  

 Oppfordre medlemmer til å arrangere treff med andre Bullmastiff eiere.  

 Komme med innspill til ideèr for aktivitet i hele landet. Se på vilkår for oppdrettere og 

mulighet for medlemsøkning.    

* 

Sak 6: Innkomne forslag – 1 

Da det nå er åpnet for at raseklubber selv kan bestemme om det skal være full-certordning eller ikke, foreslår 

jeg at NBK beholder fullcertordningen slik den er i dag. 

Forslagstiller: Eric Hannibal Kjeserud 

Styrets innstilling: To små Cert, ett Stort Cert før Championat på siste Cert etter fylte to – 2 år.   

NKK utstillinger og Bulltreffet har stor Cert utstillinger.  

 

Sak 6: Innkomne forslag – forslag 2 

Regler for Norsk Bullmastiff Cup. pk 2, 2 avsnitt. «Eier til de deltagende hunder skal ha vært medlem i NBK 

ved de utstillingene man regner med» Jeg foreslår at denne fjernes fra reglene. Fordi om noen melder seg 

inn i eksempel mai mnd og har vært på et par utstillinger før innmelding, som medlem, så betaler 

vedkommende akkurat den samme summen som noen som melder seg inn i for eksempel januar. Dessuten 

er det ikke mulig for styret å se hvem som melder seg ut i løpet av året og da kan de dermed bli stående med 

uriktige poeng. Jeg foreslår at denne regelen fjernes, slik at det blir rettferdig for alle som har betalt det 

samme. Det forenkler også arbeidet for den som skal oppdatere cupen ved å slippe å kontakte NKK før hver 

oppdatering ang eventuelle utmeldinger. 



Styrets innstilling: Tiltres ikke 

Styret vil opprettholdereglene for Bullcup slik de er i dag, hvor poeng regnes fra innmeldingsdato. Vi 

ønsker ikke at en kan melde seg inn i klubben på slutten av året og dermed «kuppe» listen. Det 

betales halv kontingent for innmelding etter 1. september, og vi ønsker ikke å skille poengregning ut 

fra innbetalt sum. Det er mest rettferdig å regne poeng fra datoen man blir medlem.  

 

Styret anser det som uproblematisk  i de tilfeller hvor utstillingsaktive medlemmer som har hunder 

med i Bullcupen melder seg ut midt i året, når kontingent allerede er betalt for hele kalenderåret. 

Sak 6: Innkomne forslag – forslag 3 

Infoskriv til nye bulleeiere, som styret har hatt i aktivitetsplanen i sakspapirene fra 2014 – 2016 om at det skal 

sendes info skriv til nye bulleeiere. Så om styret skal lage aktivitetsplan for 2018, foreslår jeg at dere enten 

fjerner dette punktet, eller endrer ordlyden fra «nye bulleeiere» til «nye medlemmer» som faktisk er 

innmeldt. Styret skal ikke ta det som en selvfølge at alle nye bulleeiere, som ikke har meldt seg inn i NBK, 

ønsker å bli kontaktet av styret i klubben. Nå det gjelder dette, må styret tenke seg om, ang taushetsplikten i 

forhold til dogweb, og personvernet. Det får være opp til oppdretterne å informere om klubber så får nye 

bulleeiere ta valget selv om hvor dem vil ha medlemsskap. 

Forslagstiller: Eric Hannibal Kjeserud 

Styrets innstilling: Tiltres ikke. 

Styret har oppfordret oppdrettere til å levere ut ett skriv til valpekjøpere om klubben og 

medlemskap. Dette er en måte å drive klubben og skaffe nye medlemmer og innenfor våre 

vedtekter. 

Sak 6: Innkomne forslag – forslag 4 

Regel bullecup, Poenglikhet. Jeg foreslår at ved poenglikhet på bulcupen, så er det den hunden som har flest 

BIR som vinner bullcupen. Ved BIR likhet, er det to vinnere. Slik regelen er nå så kan en hund vinne 

bullecupen, uten å ha hatt BIR/BIM i løpet av året ved å kun bli plassert i beste han eller tispe, på utstillinger 

med mange hunder, og det blir helt feil. 

Forslagstiller: Eric Hannibal Kjeserud 

Styrets innstilling: Forslaget tiltres ikke. 

Norsk Bullmastiff Klubb anser Bulltreffet å være den viktigste utstilling gjennom året for vår rase.  

Forslag inneholder usannsynlig problemstilling. 

 

Sak 7: Regnskap Norsk Bullmastiff Klubb 2017 

(eget vedlegg) 

Sak 8: Revisors beretning 



Til årsmøtet i 2018 for Norsk Bullmastiff Klubb  

Revisjonsberetning for revidert årsregnskap 2017 

Som revisor for 2017 har undertegnede revidert årsregnskapet for 2017 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 2017.  

Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 25 586,36,- og en egenkapital ved årets slutt på kr. 

56 179,83,-.  Kontantbeholdningen er på rundt kr. 60.000,-.  

Inntektene fra medlemskontingenten er gått ned, som skyldes fallende utbetalinger fra NKK. 

Aktivitetsplanen  

Revisor oppfordrer alle medlemmene om å arrangere turer. Bruk Klubbens Facebooksider til 

annonsering av slike.  

Styrets arbeid i 2017, styrereferatene 

Alle postene i regnskapet er hjemlet i godkjente styremøter.  

 

Einar Madsen, Kjeller 14. april 2018. 

 Sign. 

 

Sak 9: Budsjett 2018 Norsk Bullmastiff Klubb 

                                             Budsjett 2016                           Budsjett 2017                        Budsjett 2018                                        

Driftsinntekter    

Bulltreff Påmelding  20 000,-   0   18 000,- 

Bulltreff katalog  500,-    0   500,- 

Bulltreff Auksjon  5000,-    0   5000,- 

Bulltreff Lodd    0    0    1000,- 

Bulltreff Kafe   0    0   0  

Medlemskontigent  32 000,-   0   32 000,-

Salgsinntekter   1000,-    0   2000,- 

Annonse bullshot  1000,-       1000,-

Oppdretterliste   4000,-    0   3200,-

Kontantkasse   7520,-     0    0,- 

Sum inntekter   73 020,-   0    63 700,- 

 

Driftkostnader 



Bulltreff overnatting  3000,-    0   3000,- 

Bulltreff Bespisning  1500,-    0   1500,- 

Bulltreff Dommer       0 

Ringpersonel   7000,-       5000,- 

Bulltreff Premier   6000,-       4000,- 

Bulltreff div utg   3000,-      0   2000,- 

Innkjøp salgs varer  1000,-       1000,- 

Sum Vare kost   21 500,-   0   16 500,- 

Andre driftkostnader 

Leie Lokaler   0    0   500,-

Messe/reklame   2500    0   0 

Regnskaphonorar  5 500,-    0   5 500,-

Bullshott Trykking  28 000,-   0   20 000,- 

Utg redaktør Bullshot  0    0   7 500,-

Webhotell   1500,-    0    1 500,-

Møter/kurs   2000,-    0   0 

Div Utgifter    1000,-     0   1 000,- 

Gebyr bank   1000,-    0    500,- 

Tap fordringer    0    0   0 

Sum andre 

Driftkostnader   41 500,-   0   35 500,-  

Sum Drift utg   63 000,-      52 000,- 

Inntekter    73 020,-      63 700,- 

 

Overskudd/underskudd  -10 020,-      - 11 700,- 

Forklaring vedrørende post 2017 Budsjett 

Det ble ikke utarbeidet budsjett for 2017 derfor står denne i 0  

 

Utarbeidet for Norsk Bullmastiff Klubb 

 

Ronny Graawe 

Konstituert Kasserer  

v/Styret. 

 

 

Sak 10: Vedtekter NKK_NBK 

Lover for Norsk Bullmastiff Klubb stiftet 1987 



Vedtatt på Årsmøte den 26.02.2006. Revidert på Årsmøte 17.02.2008 og på ekstraordinær 

Årsmøte 25.08.2012, på årsmøte 18.04.2015 og seneste  på årsmøte 01.04.2017. Lovene er 

oversendt NKK den XX og godkjent av Norsk Kennel Klubb den XX. 

 

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.   

§1-2 Formål  

NBK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av bullmastiff. NBK 

skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, 

både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.  

§1-3 Definisjoner   

Klubbens organer:    

- Årsmøtet   

- Styret  

- Ekstraordinært Årsmøte 

- Valgkomitè 

§ 1-4 Tilknytning og organisering 

NBK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i 

klubbens lover.  

NBK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene 

lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye 

lover i samsvar med lovmalen.  

Kap. 2 Krav til medlemskap 
 
§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 i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.  
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte NBK og NKKs virksomhet samt å følge NBK og NKKs 
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 fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder 
klubbinternt regelverk. 
 
§ 2-2 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller 

epost) til klubben  

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 

 
§2-3 Medlemskontingent   
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt 
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. 
NBK har en egen medlemskontingent for familiemedlemsskap. 
  
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   
 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner   

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  
  

Kap. 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet  

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av april. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer 

teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av 

klubben (krever 3/4 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 avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke 

stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den 

kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming 

inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Avgitte stemmer på kandidater 

som ikke er valgbare skal forkastes. 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.  

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har 

vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.  

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år 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.  

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig 

avstemning ikke kreves. 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter 

som har talerett, men ikke stemmerett.  

§3-3 Innkalling       

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.   

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal 

sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.  

Med innkallelsen skal følge:      

- Saksliste      

- Årsberetning 

- Regnskap med revisors beretning 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 

medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.  

- Budsjett for neste år (valgfritt) 

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 



§3-4 Årsmøtets oppgaver.  

Årsmøtets oppgaver er å:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å 

gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 

møtet. 

c) Behandle årsberetning  

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye 

saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år 

 

h) Velge: 

- Leder for 2 år  

- Nestleder for 2 år 

- Sekretær for 2 år 

- Kasserer  

- 3 styremedlemmer for 2 år  

- 3 varamedlemmer for 1 år   

- Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år 

- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 1 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.  

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.  

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ 

Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til 

tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. 

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

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere 

fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges 

frem for årsmøtet til valg. 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for-

langer det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   



Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av saker som skal 

behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært 

årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under 

årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.  

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til 

valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.   

Kap. 4 Styret 

§4-1 Styrets myndighet  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak 

fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved 

stemmelikhet er forslaget forkastet.  

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

skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være 

tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte 

eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 

§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 og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer [helsekomite, redaktør, valpeformidler] 

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

  

- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte  

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 NKKs lover §6-1. 

§6-3 Oppløsning  

- lede klubben mellom årsmøtene  

- avholde årsmøte  

- drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer [helsekomite, redaktør, valpeformidler] 

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

  

- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte  

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 NKKs lover §6-1. 

§6-3 Oppløsning 

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må 

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak 

trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 

årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

§6-4 Flertallsdefinisjoner  

Simpelt flertall 

• Flest stemmer 
Alminnelig flertall 

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 



• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall  
• Blanke stemmer teller 
• Bruk er vedtektsfestet 

  
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler 

  

Sak 11: Innstilling fra Valgkomitèen 2018 

 

Leder   Helge Seglem   velges for 2 år 

Nestleder  Glenn Hall   ikke på valg 

Sekretær  Ingunn Sletvold   velges for 2 år 

Kasserer  Ronny Graawe   velges for 1 år 

1 Styremedlem  Kjersti A. Bjørnstad  velges for 2 år 

2 Styremedlem  Kurt Syvertsen   ikke på valg 

3 Styremedlem  Pævi Kainulainen  velges for 1 år 

1 Varamedlem  Elisabeth Sylling Fjellstad velges for 1 år 

2 Varamedlem  Siv A. Solås   velges for 1 år 

3 Varamedlem  Hilde Kjedby   velges for 1 år 

 

Revisor   Einar Madsen    velges for 1 år 

Vara   Tommy Stenberg  velges for 1 år 

 

Redaktør      Utnevnes av styret (1 år) 

Valpeformidler      Utnevnes av styret (1 år) 

Helsekomitè      Utnevnes av styret (1 år) 

Valgkomitè      Utnevnes av styret (1 år) 

 

Mottatt forslag fra Isabell Alvarez på Erik A. Kjeserud som styremedlem og valpeformidler 

Innstilling: Tiltres ikke 

Mottatt forslag fra Veslemøy Søbakk på Erik A. Kjeserud som styremedlem 

Innstilling: Tiltres ikke 

 

Forslag fra May Iselin Helland er ikke behandlet, da hun ikke er medlem. 

 

For Valgkomitèen 

20180319  Tommy Stenberg 

 


