
Protokoll fra Årsmøtet 2020 i Norsk Bulldog Klubb – 28 Aug 2020 

1) Arne Øygarden ønsket velkommen. Frank-Arild Normanseth gav en intro angående lokalet og 
COVID-19 

2) Det var ingen innvendinger mot innkallingen til Årsmøtet. 
3) Det var 25 fremmøtte hvorav 6 hadde sendt inn forhåndsstemme. Det var kommet inn totalt  

28 godkjente forhåndsstemmer. Totalt stemmeberettigede ved valg var 47.  
I tillegg var det 4 forhåndsstemmer som ikke ble godkjent da de ikke fulgte den definerte 
prosedyre for forhåndsstemming. 

4) Arne Øygarden ble valgt til ordstyrer, Steinar Eriksen ble valgt til referent.  
Frank-Arild Normanseth og Lasse Gareid ble valgt til å underskrive protokollen.  
Jenny Westerby og Liss Bodil Olsen ble valgt til tellekorps. 

5) Arne Øygarden gikk gjennom Årsberetningen fra Styret: 
a. Mestvinnende pokaler vil bli utgitt på vår-Spesialen 2021 
b. Forslag fra salen om å be NKK om BOAS + keisersnitt statistikk ved slutten av hvert år 

slik at dette kan komme inn i statistikkene. 

Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

6) Regnskapet ble enstemmig godkjent. Kopi av revidert regnskap legges ved protokollen da 
dette ikke var klart ved utsendelse av Innkalling til Årsmøte. 

7) Sak 1 – Hunder med hjerteattest m/ grad 2 skal ha utvidet hjertestatus sjekk 
Forslaget enstemmig vedtatt  

8) Sak 2 – Belastningstest/BOAS likestilles.  
Gjelder både Etiske grunnregler og Belønningsdiplomer.  
Styret utarbeider oppdaterte regler for Belønningsdiplomer.  
Forslaget enstemmig vedtatt 

9) Sak 3 – Forslag om å flytte Spesialen til Vestby.  
Spesialen 2021 er det allerede gjort avtale om i Bø så forslaget vil måtte gjelde fra 2022. 
Avstemming gav følgende resultat: For Bø – 14 stemmer, for Vestby – 11 stemmer. Det ble 
kommentert at styret burde forsøke å fremforhandle lavere pris på leie av hytte/leilighet i Bø 
da Spesialen arrangeres utenfor høysesong i forhold til åpning av Bø Sommerland. 

10)  Sak 4 – Oppdatert RAS for Engelsk Bulldog. 
Det fremlagte forslag ble enstemmig vedtatt. 

11)  Sak 5 – Oppdatert RAS for Fransk Bulldog 
Det fremlagte forslag ble enstemmig vedtatt 

12)  Sak 6 – Håndtering av evnt mindre kommentarer fra NKK til oppdaterte RAS 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 

13)  Sak 7 – Budsjett (inkl kontingent fastsettelse for 2021) 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Ingen kontingent økning for 2021 

14)  Valg 
Resultat av valgene: 
Leder avd Fransk: Torgeir Harestad valgt, det var ingen motkandidat 
Leder avd Engelsk: Lena Haugland valgt – med 44 stemmer, Vera Sandal - 0 stemmer 
Styremedlemmer: Liss Bodil Olsen og Wenche C Skogli valgt, det var ingen motkandidater 
Varamedlemmer: Sølvi Olsen og Merethe Gjersrud valgt, det var ingen motkandidater 
Varamedlem Valgkomite: Øydis Gullikstad valgt, det var ingen motkandidat 
Vararevisor: Geir Martin Ramselien valgt, det var ingen motkandidat 
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