NBK - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det innkalles herved til Ekstraordinær Generalforsamling i Norsk Bulldog Klubb
Dato:
Tid:
Sted:

Lørdag 24. August 2013
Klokken 19.00
NKK’s Lokaler, Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo

AGENDA
1

Valg av ordstyrer, referent, to medlemmer til å underskrive protokollen, to
medlemmer til tellekorps

2

Saker til behandling

3

Valg

Ref NBK’s Lover - § 3-2 Møte og stemmerett
- Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten innen 1 februar for det
år Generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på
Generalforsamlingen.

SAKER
Krav om kjent patella status på hannhunder som brukes i avl (gjeldende for både
Engelsk og Fransk Bulldog).
a) Hannhunder som lever på paringstidspunkt
- Det er krav om kjent patella status (på paringstidspunkt) for alle, både norsk eide og utenlands eide
hannhunder.
b)
-

Bruk av frossensæd fra døde hunder
Det er ikke krav om kjent patella status på hannhunder som døde før 26. August 2013.
For norskeide hannhunder som dør etter 26. August 2013 er det krav om kjent patella status.
For utenlands eide hannhunder som dør etter 26. August 2013 er det ikke krav om kjent patella status
såfremt det aktuelle land ikke hadde krav om kjent patella status på det tidspunkt hunden døde.

c) Bruk av frossensæd fra levende hannhunder
- Det er krav om kjent patella status på alle, både norsk eide og utenlands eide hannhunder.
d) Registrering av patella status hos NKK
- NKK har meddelt at fra 15. August 2013 vil det være mulig å registrere patella status i NKK’s DOGWEB.
Styret foreslår derfor at våre medlemmer fra 26. August 2013 pålegges å følge NKK’s retningslinjer for
registrering av patella attest. Dette inkluderer bruk at NKK’s fastesatte skjema, prosedyre samt godkjente
veterinærer. Dette gjelder både for tisper og hannhunder. UNNTAK: For utenlandsk eide hannhunder følges
dagens regler, dvs attest sendes NBK..

VALG
VALGKOMITEEN HAR ENSTEMMIG KOMMET FREM TIL FØLGENDE FORSLAG :
Leder avd. Engelsk:
Leder avd. Fransk:
Styremedlem:

Jorunn Rosander
Ulf Brodalen
Nina Holtar

1 år
1 år
2 år

Valgkomiteens medlemmer for denne periode 2013/2014:
Grethe Aasgaard
______sign.______

Øydis Karin Gullikstad
______sign.______

Aud Elise G. Bjørheim
______sign.______
Dato: 25. juni 2013

Andre innkomne forslag på personer til valg:
-----Original Message----From: hege.riisem@frivel.no [mailto:hege.riisem@frivel.no]
Sent: 31. mai 2013 20:03
To: Eriksen, Steinar
Cc: bulldog@klubb.nkk.no; frode@ambolt.net
Subject: Re: Bekjentgjøring av Ekstraordinær Generalforsamling i Norsk Bulldog Klubb
Forslag til kandidat, styremedlem - Fransk bulldog.
Jeg foreslår FRODE LØKEN som styremedlem.
Han har bekreftet at han stiller til valg.
MVH Hege Riisem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------From: Ola [mailto:ola-ot@online.no]
Sent: 31. mai 2013 21:06
To: bulldog@klubb.nkk.no
Subject: GF
leder engelsk Kai Henriksen
Mvh
Wenche Karlsen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------From: Liss Bodil Olsen [mailto:spolen@live.no]
Sent: 2. juni 2013 02:28
To: weva_@hotmail.com; bulldog@klubb.nkk.no
Subject: Nytt styre
Hei
Ønsker å foreslå Jan Arve Kvåle som leder avd Fransk til styrevalget ved ekstraordinær generalforsamling.
Han er forespurt, og villig til å stille til valg.
Mvh
Liss Bodil Olsen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------From: Mari Aannestad [mailto:mari.aannestad@gmail.com]
Sent: 9. juni 2013 21:18
To: bulldog@klubb.nkk.no
Subject: Forslag til Formann av avdeling Fransk Bulldog
Jeg vil foreslå Jan Arve Kvåle som leder av avdeling for Fransk Bulldog. Han er innehaver av Kennel
Norheimtunet
Jan Arve er forspurt og har sagt til villig til å stille til valg
Mvh Mari Aannested

From: Magne Gjerme [mailto:mgjerme@lyse.net]
Sent: 11. juni 2013 18:53
To: bulldog@klubb.nkk.no
Subject: Kandidater styre NBK
Jeg ønsker herved og sette opp Jan Arve Kvåle som kandidat til Leder Avd. Fransk og Mari Aannestad
som styremedlem.
Mvh
Magne Gjerme
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Original Message----From: håkon Larsen [mailto:haaklar@hotmail.com]
Sent: 24. juni 2013 23:11
To: bulldog@klubb.nkk.no
Subject: Forslag kandidat for leder avd.engelsk
Hei
Jeg foreslår Jorunn Rosander som leder for avdeling engelsk til ekstra ordinære generalforsamlingen. Hun
er spurt og har sagt seg villig.
Med vennlig hilsen
Folkeuniversitetet Vestlandet
Håkon Larsen
Tel: +47 55 55 36 10
Mob: +47 944 35 183
Epost: hakon.larsen@folkeuniversitetet.no
www.folkeuniversitetet.no
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------From: Jan Arve Kvåle [mailto:jak@umoealu.com]
Sent: 26. juni 2013 09:57
To: bulldog@klubb.nkk.no
Cc: weva_@hotmail.com
Subject: Forslag på styremedlem.
Forslag på styremedlem.
Til den ekstraordinære generalforsamlingen foreslår jeg Mari Aannestad som kandidat til styremedlem for de
neste 2 årene.
Hun er forespurt og villig til å stille til valg.
Mvh
Wenche Vaaga
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------From: Knut Jacob Medhaug [mailto:kjm@reachsubsea.no]
Sent: 26. juni 2013 13:49
To: bulldog@klubb.nkk.no
Subject: Forslag til leder avd Fransk
Ønsker å foreslå Jan Arve Kvåle til leder av: Fransk Bulldog.
Kind regards,
************
Knut Jacob Medhaug

Presentasjoner av personer som stiller til valg:
Jorunn Rosander

Å skrive noe om meg selv er ikke lett, men noen ord skal jeg vel klare. Jeg er født i Oslo i 52, og mine foreldre
drev med Schäfer oppdrett. Min far var ekstriør dommer, utstiller og drev med hundekjøring. Jeg fikk min første
hund i 54, en herlig svart Schäfer tispe og vi var uadskillelige.
Det ble naturlig for meg å melde meg inn i Oslomarka trekkhund klubb som 13 åring og drev i mange år aktivt
med konkurranse og ambulanse kjøring. Er fortsatt medlem, men nå i Oldermannsligaen.
Tidlig på 70 tallet forelsket jeg meg i en hvit/brindel Engelsk Bulldog, og en slik hund ville jeg ha. Det skulle ta
noen år før drømmen gikk i oppfyllelse. Vi sto på venteliste og fikk vår første EB i 91. En herlig tispe, som
dessverre ikke ble så gammel pga hjertefeil. Vår neste bulldog var Kira, en hund som hadde alle de kvaliteter vi
kunne ønske oss i en hund. Vi beholdt Bantara Lady etter andre kullet, og henne stilte vi opp til N UCH. Det har
blitt noen championer etterhvert. Vi har hatt ca et kull i året og i skrivende stund er kull nr 22 i stuen.
Min mann Frode og jeg er glad i å reise, så vi er endel på utstillinger. Hele mitt liv har jeg drevet aktivt med hund,
vært innom de fleste grener, fra lavinehund til agility. Har tatt mange kurs relatert til hund, og er ringsekretær.
Jeg brenner fortsatt for rasen og ser frem til videre utarbeiding av RAS.
Jeg ønsker alle en god sommer og vil samtidig takke valgkomiteen for tillitten.
Med vennlig hilsen
Jorunn Rosander

Kai Lunde Henriksen

Hei, mitt navn er som sagt Kai. Bor på Østlandet, nærmere sagt i en by som heter Horten. Jeg er 38 år, er gift
med Cecilie Henriksen og har 3 barn i alderen 15, 13 og 6 år. Er bilmekaniker, men har jobbet de siste årene i
industrien før jeg i 2009 etterutdannet meg til helsefagarbeider. Innen helse har jeg jobbet i bemannet bolig for
Autister og innen psykiatri omsorgen noe som jeg fant utrolig utfordrende og givende!
Interessen for hund og andre dyr har jeg hatt hele livet da jeg er oppvokst med schæfer, har også hatt husky og
blandingshund som kom fra ett omplasseringshjem. Kjøpte vår første Engelske bulldog i februar 2009. Og fra
dag en, falt vi fullstendig for denne rasen. En fantastisk tur kamerat og herlig å ha i hus.
Driver sammen med min kone Kennel CKbulldogs, ett lite stueoppdrett. Vi har 5 hunder hjemme og 1 hund ute
på foravtale. Vi har per dags dato hatt 3 bulldog kull. Vi setter viktigheten og streber etter å avle rasetypiske
hunder og samtidig ha helse i fokus. Bruker mye av min tid til å undersøke og lære mere om rasen, Å heldigvis
er Cecilie like engasjert som meg selv. Må vell si att vi er over middels interesserte!
Videre skal jeg starte på ringsekretær kurs i år samt gå videre kursing innen avl og genetikk.
Og etter hvert om noen år lukte på muligheten for å ta eksteriør dommer utdannelsen.
En kort presentasjon av meg og min store familie på 2 og 4 bein.
Håper å kunne bidra med noe positivt i fremtiden.
Med vennlig hilsen
Kai L Henriksen

Ulf Brodalen

Jeg heter Ulf Brodalen og er 38 år. Jobber innen programmering for hotelldrift.
Jeg bor på Bekkestua sammen med for tiden 6 franske bulldogger og Dag Finn Johansen.
Jeg fikk min første bulldogg i 2002. Jeg har sammen med Dag Finn kennel Sivchadu. Vi har hatt 3 kull, det første
i 2006.
Jeg har vært varamedlem til styret i NBK tidligere, og er veldig interessert i vår rase og klubbens arbeid for rasen
og medlemmene. Jeg har bidratt i mange år med både forarbeid og avviklingen av spesialene på Hokksund. Jeg
ber om medlemmenes tillit for å fortsette å jobbe med rasen fransk bulldogg.
Med vennlig hilsen
Ulf Brodalen

Jan Arve Kvåle

Mitt navn er Jan Arve Kvåle. Bor i Haugesund. Er 39 år og er gift med Wenche Vaaga. Vi har 4 barn og ett
barnebarn. Tilsammen er vi Kennel Norheimtunet. Til daglig jobber jeg som senior prosjektingeniør ved Umoe
Alu Services AS. Var i perioden 2008 til 2010 styremedlem for JMJ Bolig og Bygg.
Jeg er oppvokst med forskjellige dyr. Min første hund fikk jeg som 19 åring, og har siden mai 2009 dreve
Kennel Norheimtunet. Min store lidenskap og hobby er Fransk Bulldog. Hjemme har vi 9 bulldogger, en gammel
chihuahua, og en liten pekingeser frøken. Vi har også noen hunder ute på foravtaler. Siden 2009 har vi hatt to
chihuahua kull og 5 Fransk Bulldog kull. Det er utroligt spennende å følge opp våre avkom, og vi har beholdt
valper fra alle kull selv.
Jeg må vel si at jeg er nokså ung som oppdretter på Fransk Bulldog. Og jeg bruker mye av min tid til å studere,
undersøke og lære om rasen. Enkelte vil vel påstå at jeg kansje er litt mer enn gjennomsnitt intressert i denne
artige hunderasen. Som oppdretter legger vi vekt på å prøve å skappe rasetypiske friske bulldoger, og vi setter
stor pris på våre valpekjøpere, som selvfølegelig blir en del av vår familie.
I utstillingsringen har vi vært heldige noen år. Og som sikkert noen av dere vet, reiser jeg land og strand for å
stille hund :)
Jeg er født optimist og glad gutt, er ingen problemskaper, jeg ønsker heller å være en positiv hjelper og
problemløser. Er heller ikke redd for å ta i ett ekstra tak om det skulle trengs.
Håper jeg kan få være med til å skape et positivt og godt miljø i Norsk Bulldog Klubb :)
Med vennlig hilsen
Jan Arve Kvåle

Nina Holtar

Da jeg er foreslått som nytt styremedlem i NBK, har jeg fått beskjed om at jeg må skrive en liten presentasjon av
meg selv:
Jeg heter Nina Holtar, født i 1963 i Horten, men flyttet til Bergen i 1971 og har bodd her siden. Familien fikk sin
første hund da jeg var 5 år, en blandingshund som ga oss mye glede. Senere ble det schafer i ungdomsårene,
og da mine 2 barn var små, hadde vi Cavalier, tilsammen 5, men 2 av gangen. Min første bulldog Tulla
(Highesteem Z-O Cool) kjøpte jeg hos Kennel Highesteem (Thomas Sopp og May-Britt Karlsen) i juli 2010.
Synes det var stusselig med bare en av disse “kanonkulene” og fikk min neste, Bodil (Highesteem Touch
o’class) i august i 2012. Tulla ble norsk utstillingschampion i 2012 og jeg er superstolt av henne. Jeg har de
samme ambisjonene for Bodil, det blir spennende å se hvordan hun utvikler seg. Utstilling, trening og stell er
min absolutte hobby og jeg har også funnet rasen i mitt liv☺
I ungdommen drev jeg med hester og hadde mange verv i rideklubben. Jeg har også hatt små verv i det lokale
idrettslaget da barna var yngre. Noen erfaring fra hundeklubb har jeg dessverre ikke, men jeg har veldig lyst til å
lære.
Med vennlig hilsen
Nina Holtar

Mari Aannestad

Hei mitt navn er Mari og bor i Drammen, jeg er 26 år og vokst opp med en Golden Retriver. Til daglig
jobber jeg som logstikk ansvarlig i en bedrift som selger legemidler. Har hatt Fransk bulldog i snart
6 år. Da jeg fikk min første FB i 2008 ble jeg helt forelsket i denne fantastiske rasen. Det har blitt noen
utstillinger, men har dessverre ingen hunder jeg stiller nå. Jeg har tre FB i hus nå, en hannhund og to
tisper. Jeg er genuint interessert i rasen, nylig så søkte jeg om å få kennel navn, dette er nå godkjent
og jeg er stolt innehaver av kennel navnet Elveheim. Planen fremover er å ha en oppdrett av FB i liten
skala.
Jeg håper i fremtiden at jeg kan få bidra med noe positivt i klubben og for rasen.
Med vennlig hilsen
Mari Aannestad

Frode Løken

Født 1974. Bor på et lite småbruk i Båstad, Trøgstad Kommune. Jobber i Mysen hos Mona Mek AS,
som produktsjef. Samboer med Lena Davidsen. Vi driver et lite oppdrett av Rottweiler og Fransk
Bulldog under kennel prefixet Ambolt. Fikk min første hund i -93, har hatt Fransk Bulldog i snart 8år.
Er aktiv innen utstilling, LP, Bruks og Ipo med våre hunder. Har tidligere sittet i styre i Norsk Rottweiler
Klubb, Indre Østfold Hundeklubb og Trøgstad Hundeklubb.
Med vennlig hilsen
Frode Løken

