Protokoll fra Årsmøtet 2017
Møtet holdt på Bø Camping Fredag 18 Mai 2018, klokken 18:00.
Antall stemmeberettigede ved valg
- 62 hvorav 34 var til stede i salen og det forelå 28 forhåndsstemmer.
Antall stemmeberettigede på saker
- 34
Antall tilstede som ikke hadde stemmerett
- 5
1 GODKJENNING AV INNKALLING OG STEMMEBERETTIGEDE
Ingen innvendinger mot innkalling eller antall stemmeberettigede.
2 VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TO MEDLEMMER TIL Å SKRIVE UNDER
PROTOKOLLEN OG TO MEDLEMMER TIL TELLEKORPS
Som ordstyrer ble Frank-Arild Normanseth enstemmig valgt
Som referent ble Elise Stokseth Berge enstemmig valgt
For signering av protokollen ble Therese Rasmussen og Ragnhild Hansen enstemmig valgt
Som tellekorps ble Lena Haugland og Inger Kvalvik enstemmig valgt.
3 ÅRSBERETNINGEN
Årsberetningen ble presentert.
Vedrørende «Styrets Arbeid» ble det fra salen ytret ønske om at styret fulgte opp avslaget fra
veterinærhøyskolen om deltagelse i fødselsprosjektet med at klubben faktisk hadde fått tilsagn fra
det nødvendige antall oppdrettere av selvfødende tisper for begge raser.
Status på ryggprosjektet på Fransk bulldog
Det ble fra salen ytret ønske at det burde arrangeres et seminar/kurs for at klubbens
medlemmer og oppdrettere skal lære mer om hvordan de røntgenbildene som tas skal
kunne brukes videre i avlsarbeid.
Inventarliste
Det ble fra salen anmodet om at utstillingsrampe for engelsk bulldog og klubbens
scrapbook burde inkluderes i inventarliste
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt
4 REGNSKAP
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer.
Ingen innvendinger fra salen og regnskapet ble enstemmig vedtatt.

5 INNKOMNE SAKER
1. Oppdaterte lover for NBK
Ingen innvendinger fra salen mot det fremlagte forslaget. Forslaget til nye lover ble
enstemmig vedtatt.
1. Krav om hjertestatus for avlsdyr
a)
Forslaget om til krav om hjertesjekk av engelsk bulldog annethvert år i stedet for
dagens krav om hvert år ble vedtatt; 14 stemmer for og 7 stemmer mot.
Forslaget om at hjertesjekk av engelsk bulldog skulle fortsette som i dag uten krav til
registrering i dogweb ble enstemmig vedtatt.
Vedrørende styrets forslag om endret ordlyd ved bruk av frossen sæd fra utenlandske
hunder, så ble det fra salen ytret ønske om at det blir samme ordlyd for hjerte status
som for reglene for patellastatus.
Styret trakk sitt forslag og vil komme med et oppdatert forslag til årsmøte i 2019
2. Hannhund liste over godkjente hannhunder
Presisering fra innsender: kun eiers navn og hunden registreringsnummer skal
skrives i listen til hjemmesiden.
Styret foreslo å endre ordlyd fra «godkjente engelsk bulldog hanner» til
«tilgjengelige engelsk bulldog hanner». Videre at det må også presiseres med synlig
overskrift at det er tispeeiers ansvar at hannhunden de bruker i avl er godkjent med
de nødvendig gyldige attester på parringstidspunktet.
Ellers må det være eier av hannhunden som selv må ta kontakt med styret med ønske
om å bli ført opp på listen. Det ble fra salen også foreslått at dette skal gjelde begge
raser.
Forslaget (med overnevnte justeringer) ble vedtatt med 16 – seksten stemmer for, og
8 -åtte- mot.
3. Liste over hannhunder med godkjent hjerte attest
Tilsvarende argumentasjon for sak nr. 3 og det argumenteres for at det er oppdretters
ansvar å ha kontroll på nødvendig dokumentasjon i forkant av en paring.
Forslaget avslått mot 3 -tre- for-stemmer.
4. Endring av pkt 16 i klubbens etiske retningslinjer
Forslaget ble trukket.
5. Forskjellbehandling av oppdrettere
Saken var ikke ment som et mistillits forslag til styret, men kun en
tilbakemelding. Årsmøtet tok saken til etterretning.
6. Helsesjekking
Det har blitt vedtatt på tidligere årsmøter at styret ikke skal sende beskjed til
oppdrettere som er utestengt. Årsmøtet tok ellers saken til etterretning.
7. HUU-status
Det ble vedtatt at klubben fortsatt skal kreve HUU status for alle avlsdyr. Videre ble
det vedtatt at klubben skulle kontakte NKK og henstille dem til å følge samme
praksis.

8. 100 årsjubileet
Ingen innvendinger fra salen. Forslaget enstemmig vedtatt.
9. Forslag til belønningssystem for fransk bulldog
Ingen innvendinger fra salen. Forslaget enstemmig vedtatt.
10. Belønningssystem engelsk bulldog
Forslaget vedtas mot 1 -én- mot stemme.
11. Fødselsprosjektet.
Ingen innvendinger fra salen. Forslaget enstemmig vedtatt.
12. Fullcert ordningen.
Det ble vedtatt (13 mot 8 stemmer) at "fullcert" ordningen fortsatt skal gjelde for
fransk og engelsk bulldog.
6 BUDSJETT
Styret foreslo ingen økning av kontingent, Ingen innvendinger fra salen mot det foreslåtte budsjett
og budsjettet ble enstemmig vedtatt.

7 VALG
Leder avd. Engelsk
Ole Kristian Løkken
Ja – 57, Nei – 5
Ole Kristian Løkken valgt som Leder avd. Engelsk.
Leder avd. Fransk
Jan Arve Kvåle
Ja – 27, Nei – 34
Jan Arve Kvåle ikke valg som Leder avd. Fransk
Styremedlem
Liss Bodil Olsen
Ja – 43, Nei – 18
Liss Bodil Olsen valgt som styremedlem.
Varamedlemmer
Linda Jørgensen
Ja – 45, Nei – 16
Lena Haugland
Ja – 52, Nei – 9
Linda Jørgensen og Lena Haugland valgt som varamedlemmer.
Da det ikke forelå det tilstrekkelig antall ja-stemmer for kandidaten som leder avd fransk valgt, må
det arrangeres et ekstra ordinært årsmøte for å få valgt leder for avd fransk
Før årsmøtet ble hevet valgte styret å hedre Astrid Haugsgjerd og Aud Elise Gudmestad med et
hedersdiplom og blomster for innsatsen de begge gjennom en årrekke har nedlagt og nedlegger i
forbindelse med klubbens årlige høstutstilling på Nærbø.
Møtet hevet kl 21.30.

____________________
Therese Rasmussen

_________________
Ragnhild Hansen

