
NBK’s Generalforsamling 2014 
 
Dato  : Fredag 23. Mai 2014 
Sted : Hokksund 
 

Saker/forslag for behandling på generalforsamlingen. 
Saker/forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende/poststemplet 
senest fredag 11/4-2014. Styret henstiller til de medlemmer som ønsker å fremme saker vedrørende 
forandringer/slettelser/tilføyelser i klubbens lover/regler/retningslinjer at de i sine forslag tar 
utgangspunkt i den gjeldende tekst og markere forsalg til ny ordlyd det være seg rettelser, slettinger 
eller tilføyelser. Dette vil gjøre det enklere for Generalforsamlingen å ta en avgjørelse samtidig som 
det ikke vil være noe rom for tolkninger i ettertid.  
 
Med referanse til NBK’s lover, § 3-3 Innkalling: 
Forslag fra medlemmene må være hovedstyret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato. 
 
Saker/forslag sendes:   styret@norskbulldogklubb.net eller pr post:  

NBK 
    v/Steinar Eriksen 
    Stryken 1  
    3300 Hokksund 

Valgene 
Formann   : Steinar Eriksen   Ikke på valg 
Leder avd. Fransk : Ulf Brodalen   På valg (for 2 år) 
Leder avd. Engelsk : Jorunn Roasnder  På valg (for 2 år) 
Styremedlem  : Roy Tyskeberget  På valg (for 2 år) 
Styremedlem  : Håkon Larsen   Ikke på valg 
Styremedlem  : Nina Holtar   Ikke på valg 
1. vararepresentant : Liv T Wadkin   På valg (for 1 år) 
2. vararepresentant : Aud Elise G Bjørheim  På valg (for 1 år) 
Valgkomite medlem 1 : Øydis Gullikstad  På valg (for 1 år) 
Valgkomite medlem 2 : Grethe Aasgaard  På valg (for 1 år) 
Valgkomite medlem 3 : Aud Elise G Bjørheim  På valg (for 1 år) 
Valgkomite medlem 4 : Ny    På valg (for 1 år) 
Revisor   : Bjørg Rogne   På valg (for 1 år) 
Vara Revisor  : Robert Dahle   På valg (for 1 år) 
 

Forslag på kandidater til de forskjellige verv må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest  
fredag 11/4-2014. 
 
Med referanse til NBK’s lover, § 3-3 Innkalling: 
Forslag på kandidater må være Valgkomiteen ihende/poststemplet senest 6 uker før møtedato. 

 
Forslag på kandidater sendes:  valgkomite@norskbulldogklubb.net eller pr post  

NBK valgkomite 
     v/Øydis Gullikstad 
     Skedsmogt. 14 B 

0655  OSLO 
      
Videre, igjen med referanse til NBK’s lover, § 3-2 Møte og stemmerett: 
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten innen 1 mars for det år Generalforsamlingen 

avholdes har møterett og stemmerett på Generalforsamlingen. 
 
Med hilsen  
Styret       


