
  

 
NORSK BULLMASTIFF 

KLUBB
________________________________________________ 

 
Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb  

Lørdag 28. mars 2020 kl. 14.00  
Sted: Veitvet klubbhus, Veitvetveien 17, 0596 Oslo 

  
Medlemmer (hovedmedlemmer og familiemedlemmer) som har betalt sin kontingent for 

inneværende år har stemmerett ved personlig fremmøte. Hvert medlem kan medbringe inntil 
2 fullmakter. Hver fullmakt må underskrives av det medlem som gir fullmakten.  

_________________________________________________________________________ 
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4. Styrets årsberetning for 2019 
 
  
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 veltilpassede 
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. 27.02.2020 75 betalende medlemmer hvorav 4 er familiemedlemmer. NBK 
har 2 æresmedlemmer. 
  
Styrets sammensetning 
  
Styret har i 2019 hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:  Helge Seglem 
Nestleder:  Glenn Hall 
Sekretær: Ingunn Sletvold 
Kasserer: Ronny Graawe 
Styremedlem: Päivi Kainulainen 
Styremedlem: Einar Martinsen 
Styremedlem: Helge Flatås 
Varamedlem: Hilde Kjeldby 
Varamedlem: Martine Strand 
Varamedlem: Sindre Eikli 
  
Valpeformidlere: Jannike Lønø 

Bente Brandseth 
 

Redaksjon: Hilde Kjeldby 
 
Valgkomite:  
Leder: Annette Martinsen 
Medlem: Mary Heli 
Medlem: Sven-Erik Vatne 



Vara: Elisabeth Sylling Fjellstad 
Helsekomite: Hilde Kjeldby 
 Siv Solås 
 Päivi Kainulainen 

Hanne H. Nielsen 
  

Revisor: Einar Madsen 
Bente Brandseth (vara)  
 

 
 
Styremøter 
  
Det har i perioden vært gjennomført 11 styremøter; 6 møter i 2019 og 5 møter i 2020. Styret 
har hatt nettmøter som møteform i perioden. I tillegg benytter styret seg av en lukket gruppe, 
i tillegg til Messenger, på Facebook for løpende dialog. Det føres referater fra møtene og 
disse publiseres i medlemsbladet. 
  
Bulltreff 2019 
  
I 2019 ble Bulltreff arrangert på Akkerhaugen i Telemark. Treffet ble arrangert 10. august. Til 
treffet var det påmeldinger fra Sverige og Danmark i tillegg til norske deltakere.  
 
Det var totalt 38 påmeldte (4 valper + 34 voksne, hvorav 13 hanner og 21 tisper). Bulltreffet 
2019 var et vellykket arrangement, men årets utstilling ble dessverre også i år offer for 
ustabilt vær.  
 
Dommer var Kathy Lane fra England. Ringsekretær var Therese Granlund Haugen. Skriver 
var Mette Svendsen. 
  
Resultater fra alle klasser er publisert på Facebook og i Bull-Shot. 
 
★ BIS: Bromlebakken’s Dressed For Success 
★ BIM: Tiny Rebell Av Showmann 

  
Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av Bulltreffet og alle som har bidratt til at dette 
ble et vellykket treff for vår rase med sosialt samvær for eierne både fredag og lørdag. Den 
årlige auksjon og salg av effekter med nedsatte priser gav klubben gode inntekter. 
  
Bullcup 
  
Bullcup har i 2019 blitt oppdatert av Glenn Hall i styret. Oppdateringen har skjedd på 
grunnlag av registreringer i DogWeb. 
 
★ BIR Bullcup 2019 ble Optimus Living Proof, eier Hilde Kjeldby og oppdretter Peter 

Myers/Deborah Morgan. 



 
★ BIM Bullcup 2019 ble Bromlebakken’s Dressed For Success, eier Ronny Graawe og 

oppdretter Ronny Graawe og Terese Graawe. 
  
Under middagen på Bulltreffet ble vinnere av Bullcup’ens BIR og BIM for 2018 markert med 
overlevering av diplom. 
  
Bull-Shot 
  
Det har blitt utgitt tre Bull-Shot i 2019. Hilde Kjeldby har hatt ansvar for redaktøroppgaven og 
gjør en formidabel innsats for å opprettholde et kvalitetsmessig godt medlemsblad. 
For øvrig, se redaktørs beretning. 
  
Hjemmeside og Facebook 
  
Hilde har oppdatert hjemmesiden og Ingunn/Hilde har hatt ansvar for klubbens 
Facebookside.  
 
De fleste henvendelsene til klubben fra publikum kommer via melding på FB-siden. Ofte 
stilte spørsmål er om rasen, rasens helse og oppdrettere/valpekull. Vi prioriterer å gi gode, 
utfyllende svar på slike henvendelser, for å spre informasjon om rasen og klubben. 
  
  
02.03.2020   Helge Seglem 
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5. Helsekomiteens årsberetning 2019 

Helsekomiteen 2019 har bestått av leder Hilde Kjeldby, medlemmer Päivi Kainulainen, 
Hanne H. Nielsen og Siv Solås. 

En av hovedoppgavene for komiteen er å revidere RAS (Versjon 2_2019). Arbeidet ble 
startet opp i 2018 og utkast til RAS v2 ble produsert innen fristen. Men så kom det følgende 
informasjon fra NKK som medførte foreløpig stopp i arbeidet: 

”Revisjon av eksisterende RAS utsettes 

Hovedstyret har tidligere vedtatt at revisjon av Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) skal 
utsettes til nye it-verktøy for beregning av avl- og helsestatistikk er ferdigstilte. På grunn av 
stor pågang på nye it-prosjekter, er dessverre arbeidet med de nye helseverktøyene 
forsinket. Dette medfører at også revisjon av RAS, utsettes. 

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre medlemmer. De klubber og forbund som 
allerede har sendt inn revisjon av RAS vil få tilbakemelding, men vi tar ikke imot nye 
RAS-revisjoner før it-verktøyene er på plass. Når det igjen åpnes for innsending av reviderte 
RAS, vil det sendes ut ny informasjon til klubber og forbund.” 

I medlemsbladet Bull-Shot har det også i 2019 vært mye fokus på helse (og avl): 

· BSI (breed specific instructions) 
· Retningslinjer for avl, NBK 
· NKK: Etiske grunnregler for avl og oppdrett/avlsstrategi 
· International breeding rules of the F.C.I 
· Informasjon om HD 
· How can we take care of health, welfare and diversity of breeds? 
· Helseundersøkelse 
· RAS (rasespesifikke avlsstrategier) 
· Hvilket fokus skal vi ha på HD/AD i avlen 
· Vaksinasjon/titertestDKK: Bruk av hunde med HD grad D eller E i avl 
· Vaksinering 
· Vaccines, nutrition and immune system 
· Common Diseases and Conditions in the Bullmastiff 
· Verdens første nasjonale sykdomsregister 
· Kosttilskudd til hund 

Hilde Kjeldby 

Leder i Helsekomiteen 
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6. Valpeformidleres årsberetning 2019  

 
Fra valpeformidlerne er det ganske likt som andre år å berette. 
 
Noen innmeldte kull fra våre oppdrettere. Disse blir henvist til, til valpekjøpere som tar 
kontakt via telefon og mail. En jevn, liten gruppe interesserte valpekjøpere som tar kontakt 
med oss i valpeformidlingen. Er det pt ikke noe valpekull å berette, viser vi alltid til at 
interesserte selv kan ta kontakt med de oppdrettere som er listet i NBK. Slik får de nærmere 
info ang planlagte/ventende kull. 
 
 
Valpeformidler Valpeformidler 
Jannike Lønø Bente Brandseth 
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7. Redaktørens årsberetning 2019 

Det har vært produsert og utgitt tre nummer av medlemsbladet Bull-Shot i 2019. To av disse 
ble distribuert elektronisk, mens det midterste bladet (nr. 2) ble trykket og sendt ut på post. 
De elektroniske ble distribuert på to ulike måter: enten med link til hjemmesiden 
(passordbeskyttet) eller via gratis overføringsside ”wetransfer.com” (med mail til 
medlemmene). 

Trykkeriet som benyttes, WISA, yter stor service rundt utgivelsene. Trykkeriet mottar 
medlemsliste fra redaktøren i forkant av hver utgivelse, og de sender ut bladene etter 
trykking. 

Bladet som trykkes sendes 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). 

Bladet som distribueres digitalt sendes til alle medlemmer, og lastet opp til Pliktavlevering. 

Hilde Kjeldby 

Redaktør 
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8. Revidert regnskap 
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9. Budsjett 2020 
 
 Budsjett 2019 Budsjett 2020 
Driftsinntekter   
Bulltreff Påmelding 14 000,- 12 000 
Bulltreff katalog 500,- 300 
Bulltreff Auksjon 5 000,- 5000 
Bulltreff Lodd 1 000,- 1000 
Bulltreff Kafe 0 0 
Medlemskontingent 30 000,- 24 800 
Salgsinntekter 1 000,-  0 
Momsrefusjon 0 0 
Annonse Bull-Shot 1 000,- 0 
Oppdretterliste 3 200,- 3 200 
Kontantkasse 0  
Sum inntekter 55 700,- 46 300 
Driftkostnader   
Bulltreff overnatting 3 000,- 0 
Bulltreff bespisning 1 500,- 1500 
Bulltreff dommer 0 3000 
Ringpersonell 7 000,- 4000 
Bulltreff premier 4 000,- 4000 
Bulltreff div utg 2 000,- 2000 
Innkjøp salgsvarer 500,- 500 
Sum vare kostnader 18 000,- 15 000 
Andre driftskostnader   
Leie lokaler 3 000,- 1000 
Messe/reklame 0 0 
Regnskaphonorar 5 500,- 5500 
Bull-Shot trykking 8 000,- 3000 
Redaktør Bull-Shot 0 0 
Webhotell 1 500,- 1500 
Møter/kurs 0 0 
Diverse utgifter 1 000,- 1000 
Gebyr bank 500,- 500 
Tap fordringer 0 0 
Sum andre driftskostnader 19 500,- 12 500 
Sum driftsutgifter 37 500,- 27 500 
Inntekter 55 700,- 46 300 
Overskudd/underskudd 18 200,- 18 800 
 

Utarbeidet for Norsk Bullmastiff Klubb 

Ronny Graawe, Kasserer/styremedlem 
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10. Revisors rapport  
 
Til årsmøtet i 2020 for Norsk Bullmastiff Klubb 
Revisjonsberetning for revidert årsregnskap 2019 
 
Som revisor for 2019 har undertegnede revidert årsregnskapet for 2019 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 2019. 
 
Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 4 722,05 og en egenkapital ved årets slutt på kr. 47 
370,19. Kontantbeholdningen er på rundt kr. 45.000,-. 
  
Aktivitetsplanen 
Revisor oppfordrer alle medlemmene om å arrangere turer. Bruk Klubbens Facebook til 
annonsering av slike. 
 
Styrets arbeid i 2019, styrereferatene 
Alle postene i regnskapet er hjemlet i godkjente styremøter. Revisor merker seg at noen få 
medlemmer er misfornøyd med styret i enkelte saker, men mener at styret har håndtert disse 
godt og i overensstemmelse med lovene i NBK og NKK. 
  
Einar Madsen, Lillestrøm 28. mars 2020. 
Sign. 
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11. Aktivitetsplan 2020 
 
 

MÅL TILTAK 

Arrangere Bulltreff 2020  

God kommunikasjon med medlemmene Ha en aktiv Facebookside 
Holde hjemmesiden oppdatert 
Opprettholde produksjon av medlemsblad 

Lage et godt og informativt Bull-Shot Gi ut 3 utgaver per år, 1 i papirform og 2 
elektronisk. 

Fortsette å jobbe med helserelaterte tema Følge opp revidering av RAS når NKKs nye 
it-verktøy for beregning av avl- og helsestatistikk 
er ferdigstilt. 
 
Skrive om helserelaterte tema i medlemsbladet 

Spre informasjon til publikum om rasen - 15.-17.11 er det 10 års jubileumsfest på 
Dogs4All. I den anledning kan vi gjøre en 
ekstra innsats for å få vist rasen i 
raseparade, og evt ha rasestand (lenge 
siden sist, men krever innsats og utstyr) 

- Gi gode, utfyllende svar til de som tar 
kontakt via FB-siden 

- Bruke FB-siden mer aktivt til å publisere 
artikler osv om bullmastiff 
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12. Behandling av medlemskontingent 
 
 
Behandling av kontingent for 2021 
  
Kontingent for 2020 er kr 530,- for medlemmer og kr 75,- for familiemedlem. Grunnbeløp på 
kr 220,- går direkte til NKK, mens Norsk Bullmastiff klubb får kr 310,- pr medlem og kr 75,- pr 
familiemedlem.  
  
Styrets innstilling:  
Kontingent for 2021 skal være på samme nivå som 2020 (310 kr NBK + 220 kr 
grunnkontingent NKK) 
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13. Innkomne saker 
 
13A og C)  
Disse sakene er slått sammen, da de er like. 
 
Innsendt av Ronny Graawe  og Annette Hauen Martinsen: 
 
Endre CERT-ordningen/søke dispensasjon fra fullcertordningen 
 
Forslag om at vi går tilbake til den gamle ordningen ifht utdeling av CERT på utstillinger. Dvs 
den hunden som står først med CK og ikke er NUCH tar i mot CERT uansett hvor mange 
den har fra før. Første hund som ikke er NUCH tar i mot CERT. 
 
Stemmer for: 6 
Stemmer mot: 1 
 
Styrets innstilling: forslaget tiltres. 
 
 
 
13B) Poengberegning Bullcup 
 
Innsendt av Ronny Graawe: 
  
Foreslår følgende: BIG og BIS-plasseringer på NKK utstillinger skal fås poeng for. 
 
Det gis 
1 Poeng for 4 BIG 
2 Poeng for 3 BIG 
3 Poeng for 2 BIG 
5 Poeng for 1 BIG 
 
Det gis i tillegg 
2 Poeng for 4 BIS 
4 Poeng for 3 BIS 
6 Poeng for 2 BIS 
10 Poeng for 1 BIS  
 
Kommentarer/innstilling: 
Svensk og dansk bullmastiff klubb har også poeng for BIG/BIS. DBK har ekstra poeng for 
alle utstillinger. SBK har for kun for SKK-utstillinger. 3 styremedlemmer stemmer for 
forslaget, mens de 4 som har stemt imot mener at poenggivning for BIG og BIS-plassering 
skal gjelde alle utstillinger, ikke bare NKK sine utstillinger. Styrets innstilling: forslaget 
tiltres ikke. 
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14. Valg av nye kandidater til klubbens verv 
 
  
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i NBK 2020-2021 
  
  
Leder Åse Knudsen Vatne velges for 2 år 
Nestleder Glenn Hall ikke på valg 
Sekretær Annette Hauen Martinsen velges for 2 år 
Kasserer Ronny Graawe velges for 1 år 
Styremedlem Päivi Kainulainen ikke på valg 
Styremedlem Einar Martinsen ikke på valg 
Styremedlem Helge Flatås ikke på valg 
  
1. Varamedlem Sindre Eikli velges for 1 år  
2. Varamedlem Martine Strand velges for 1 år  
3. Varamedlem Ingunn Sletvold velges for 1 år 
  
Revisor Einar Madsen velges for 1 år  
Vara revisor Bente Brandseth velges for 1 år 
  
Valpeformidler oppnevnes av styret 
  
Redaktør oppnevnes av styret 
Helsekomite oppnevnes av styret 
  
Valgkomite Helge Seglem  velges for 1 år 

Mary Heli velges for 1 år 
Sven-Erik Vatne velges for 1 år 
Siv Solås (vara) velges for 1 år 

 
 
 


