NORSK BULLDOG KLUBB’s GENERALFORSAMLING 2012
Det innkalles herved til Generalforsamling i Norsk Bulldog Klubb
Dato:
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Fredag 18. Mai 2012
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AGENDA
1

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

2

Årsberetning

3

Regnskap

4

Budsjett

5

Innkomne forslag

6

Valg

Ref NBK’s Lover - § 11 Generalforsamlingen
Møte og stemmerett har:
- Alle medlemmer som har betalt kontingenten senest 1. februar det året
generalforsamlingen finner sted.
Vedrørende møterett vil det i år som også praktisert tidligere år, være anledning for alle medlemmer som
har betalt kontingent å være tilstede på Generalforsamlingen. Når det gjelder stemmerett gjelder §11 slik
den står.

Til :
Generalforsamlingen i Norsk Bulldog Klubb
Fra:
Styret
Emne: Årsberetning 2011
Generalforsamlingen 2011
Denne ble avholdt på Hokksund Hotell fredag 20. Mai 2011.
Ved Generalforsamlingen ble følgende tillitspersoner valgt:
Formann
:
Steinar Eriksen
( 2 år)
Styremedlem :
Hanne Kristiansen
( 2 år)
Styremedlem :
Arnt Winje
( 2 år)
1.Varamedlem :
Lene Hetlelid
( 1 år)
2.Varamedlem :
Ulf Brodalen
( 1 år)
Valgkomite :
Aud Elise Gudmestad Bjørheim
( 1 år)
Jorunn Rosander
( 1 år)
Karina Just Johannessen
( 1 år)
Revisor
:
Bjørg Rogne
( 1 år)
Styret i 2011 har bestått av følgende:
Formann
:
Steinar Eriksen
Nestformann :
Jan Berg
Kasserer
:
Arnt Winje
Leder avd. Fransk:
Dag Finn Johansen
Leder avd. Engelsk:
Liv T Wadkin
Sekretær
:
Hanne Kristiansen
Varamedlemmer
:
Lene Hetlelid og Ulf Brodalen
Valgkomite :
Aud Elise Gudmestad Bjørheim, Jorunn Rosander, Karina J Johannessen*
Revisor
:
Bjørg Rogne
*Karina J Johannessen valgte å trekke seg fra sitt verv 28. februar 2011.
Medlemstall pr. 31.12.2011
Æresmedlemmer
: 3
Hovedmedlemmer
: 602
Familiemedlemmer : 51
I alt 656 medlemmer som er en økning på 24 medlemmer fra 2010.
Medlemslisten er trykket og har blitt holdt løpende oppdatert i Bulletinen.
Styremøter:
Det er blitt avholdt 8 styremøter hvorav 7 har vært telefonmøter. Møtereferatene trykkes jevnlig i
Bulletinen.
Styrets arbeid:
Som tidligere år har styret pga lang avstand mellom styrets medlemmer avhold styremøter ved hjelp av
konferansetelefon. Dette fungerer fremdeles meget bra.
Økonomi:
Klubbens økonomi er meget god. Høyt medlemstall, utlodninger og overskudd på våre utstillinger har
bidratt til et solid overskudd. Avd Fransk har mottatt en gave på kr 50 000 fra Olav Kroppan (en av
klubbens æresmedlemmer). Pengene er øremerket avd Fransk Bulldog’s arbeid med helseproblemer hos
Fransk Bulldog. Styret foreslår derfor ingen økning av kontingent for 2013.

Sunnhetsutvalget
Sunnhetsutvalget har bestått av:

Leder
Avd. Fransk

Steinar Eriksen
Dag Finn Johansen
Grethe K. Aasgaard
Merethe Gjersrud
Avd. Engelsk Liv T Wadkin

På Generalforsamlingen i 2011 ble det vedtatt at oppdretterene skulle sende inn et spørreskjema for hvert
valpekull. Dette skjemaet vil på sikt kunne gi sunnhetsutvalgene nytte informasjon om utvikling av
keisersnitt, valpedødlighet og årsker til valpedødlighet. Pr 1 april har klubben mottatt 17 skjemaer for
fransk og 7 for engelsk, mens totalt antall kull er nær det dobbelte. Her må oppdretterne bli flinkere til å
sende inn skjemaer. Fra 2012 og hvert år videre er det planen at sunnhetsutvalget vil presentere svarene til
medlemmene gjennom Bulletinen og websiden i form av utvikling fra år til år.
På Generalforsamlingen i 2011 ble det også vedtatt at for Fransk Bulldog skulle patella status være kjent på
hunder som skulle brukes i avl. Pr 1 apr har klubben mottatt 75 attester (inkl også en på Engelsk Bulldog),
hvorav 70 er har status gr0. Sunnhetsutvalget vil minne om at status skal være kjent før hundene brukes i
avl, dvs undersøkelsen må være utført før parring!
Sunnhetsutvalget avd Fransk
Ryggprosjektet Rygg mot 2010 fase I og II ble ferdigstilt i 2011. Resultatene fra prosjektet ble kortfattet
presentert i Bulletinen mens en komplett rapport kan lastes ned fra websiden. Det ble i oktober 2011
gjennomført en spørreundersøkelse vedrørende helseproblemer hos Fransk Bulldog. Det kom inn totalt 313
svar i undersøkelsen. Resultatet fra undersøkelsen ble kortfattet presentert i Bulletinen mens en komplett
oversikt over svarene kan lastes ned fra websiden. Avdelingen har avholdt ett medlems/oppdrettermøte i
2011. Avd Fransk fikk som nevnt over en gave på kr 50 000 som skulle øremerkes helseproblemer hos
rasen. En av sunnhetsutvalges oppgaver i 2012 vil bli å foreslå en plan for hvordan disse midlene best kan
komme rasen til nytte.
Sunnhetsutvalget avd Engelsk
Det ble i januar 2012 gjennomført en spørreundersøkelse vedrørende helseproblemer hos Engelsk Bulldog.
Det kom inn totalt 143 svar i undersøkelsen. Resultatet fra undersøkelsen ble kortfattet presentert i
Bulletinen mens en komplett oversikt over svarene kan lastes ned fra websiden.
Avdeling Engelsk
Undertegnede har deltatt på alle styremøter i regi av styret i Norsk Bulldogklubb.
Avdelingen har hatt en økende medlemsmasse og en stabil økonomi.
Noen nye kontaktpersoner har kommet til, se for øvrig eget avsnitt. En stor takk for innsatsen til dem som
har gått ut av vervet. Det blir gjort en bra jobb rundt om i landet mht til telefonhenvendelser og hygge rundt
ringen på utstillinger med medbrakt kaffe og kaker..
Det er rapportert om flere bulldog treff rundt om i landet, dette er svært gledelig for alle, en takk til de
ildsjelene som står i spissen for å få dette til.
Forsøkt smugling /hund innkjøpt uten papirer, har vært en realitet også i året 2011.
Ved generalforsamlingen 2011 ble Astrid Håkenstad valgt som æresmedlem i NBK
Ønsker tilslutt å takke for året som er gått og og jeg vil ønske min etterkommende leder for avd Engelsk
lykke til i året som kommer.
Liv T Wadkin
Leder avd. Engelsk
Avdeling Fransk
Jeg har i året som har gått deltatt på alle styre/telefonmøter i regi av hovedstyret i Norsk Bulldogklubb.
Avdelingen har en økende medlemsmasse og har en stabil god økonomi.
Det kan rapporteres om treff og turer i regi av medlemmer i hele landet. Kontaktpersonene har rapportert
om stor interesse for rasen og som valpeformidler kan jeg bekrefte dette. Mange henvendelser og skepsis til
Finn.no har vært en gjenganger. Jeg har formidlet et kull og klubbens annonseplass på vår hjemmeside har
dessverre heller ikke vært en benyttet arena.
Avdelingen hadde en annonse i boka ”The World of Frenches” som produseres i Nederland og vi hadde
flere av våre hunder med i boken. Stor takk til Bitten for jobben som ble lagt ned her.
Avdelingen serverte pepperkaker og julebrus på Lillestrøm utstillingen i november.

I anledning spesialen i Stavanger arrangerte avd sammen med avd engelske en hyggekveld hvor vi fikk
servert nydelig gryte og deilig dessert. Tusen takk til kontaktpersonen i område og til alle hjelperne for et
strålende gjennomført arrangement.
Sunnhetsutvalget har hatt flere møter og gjennomført en spørreundersøkelse i året som har gått. Det rettes
en stor takk til arbeidet som er nedlagt av utvalgets medlemmer og en stor takk til alle medlemmer som
deltok på undersøkelsen. Sunnhetsutvalget arrangerte deretter et medlemsmøte der undersøkelsen ble
presentert. Se mer info i egen rapport i årsberetningen.
Jeg ønsker til slutt å takke for året som har godt og ser frem imot et strålende 2012.
Dag Finn Johansen
Leder avd. Fransk
Norsk Kennel Klub:
Samarbeidet med moderorganisasjonen har vært forretningsmessig og godt. Styret har sendt
tilbakemeldinger på de hendvendelser vi har fått fra NKK som er relevante for vår klubb/raser. Av saker
som klubben har fått på høring kan nevnes bl annet NKK’s nye lovnormal for medlemsklubber,
forandringer i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. Vi har også sendt svar på forespørsel vedr at
Norsk Kennel Klub innfører programmet Rasespesifikke Dommeranvisninger i 2012. På hendvendelse fra
NKK om NBK er interessert i å arrangere en klubbutstilling (ekstra stor CERT) i forbindelse med
Europavinner utstillingen i 2015 har vi svart at det ønsker vi.
På NKK’s Representantskaps møte i november 2011 deltok Steinar Eriksen som NBK respresentant.
Samarbeidende klubber.
Vi har hatt liten kontakt med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark.
Bulletinen
Bulletinen utkom med 4 nummer i 2011. Kvaliteten har holdt et bra nivå, tross til tider liten tilgang på stoff
fra medlemmene. Ansvarlig redaktør har gjennom hele året 2011 vært Christine Wigaard. Christine har
imidlertid valg å tre tilbake som redaktør og ny redaktør fra og med Bulletinen nr 1/2012 er Hanne
Kristiansen. Styret vil benytte anledningen til å takke Christine med jobben hun har gjort med Bulletinen
siden 2005.
Vi vil i år som tidligere år minne om at alle kan bidra til et enda bedre blad, ved selv å sende inn
stoff/bilder.
Websiden / Valpeformidling
Vår internettside bidrar med nyttig informasjon omkring begivenheter og er ofte besøkt av våre
medlemmer og andre. Webmaster har vært Camilla Pretorius. Styret vil minne alle klubbenens oppdrettere
om at de gratis kan sette seg opp på klubbens oppdretterliste på websiden. Det er også gratis å annonsere
sine valpekull på websiden noe som dessverre blir veldig lite brukt. Styret oppfordrer alle oppdrettere til å
melde inn sine kull på websiden.
Regionale kontaktpersoner
Fransk Bulldog:
Nord-Norge Britt Hilde Arild
Midt-Norge Camelia Solberg
Vestlandet
Astrid G. Haugsgjerd
Østlandet
Dag Finn Johansen
Engelsk Bulldog:
Nord-Norge Carina Jensen
Rogaland
Jan Berg
Agder
Hildegunn Kjelland
Vestlandet
Bente Stokke Vold
Trøndelag
Hildegunn Winther
Østlandet - Vest
Øydis Gullikstad
Østlandet - Øst
Astrid Håkenstad

Utstillinger
Vår årlige Bulldog Spesial gikk av stabelen lørdag 21. Mai på Hokksund. Årets dommere var for engelsk
bulldog Peter J M Montfoort fra Nederland, mens Andrey Elizarov fra Russland dømte de franske.
Årets Bulldog Spesial hadde totalt 178 katalognummer, som fordelte seg med 100 franske og 78 engelske.
Resultater Fransk Bulldog
BIR:
Zecudas Fantom
BIM:
Joy Of Royal Diamond
BIR valp:
Luisito
BIM valp:
Nesti De La Villarense
Resultater Engelsk Bulldog
BIR:
Kanikula's Colonel Quuenrock I Am
BIM:
Exmi's Count On Me
BIR valp:
Walk On The Moon Bente
BIM valp:
Walk On The Moon Buzz Lightyear
Også i år arrangerte vi klubbutstilling dagen etter. Dommere på denne utstillingen var Andrey Elizarov fra
Russland for de engelske og Peter J M Montfoort fra Nederland for de franske. Antall katalog nummer var
her 146, som fordelte seg med 74 franske og 72 engelske.
Resultater Fransk Bulldog
BIR:
Joy Of Royal Diamond
BIM:
Karisin Frekke Federer
BIR valp:
Aroyal's Diamonds Are Forever
BIM valp:
Zecudas Limited Edition
Resultater Engelsk Bulldog
BIR:
Kanikula's Colonel Quuenrock I Am
BIM:
Ikke kåret
BIR valp
:
Bærskvett's Øgly Betty
BIM valp:
Jofro-Bulls Real
Det ble også arrangerte klubbutstilling for Fransk Bulldog og Engelsk Bulldog på Nærbø i forbindelse med
NKK’s utstillingen på Orre i september. Dommer var Daniel Meeremans fra Belgia på begge raser. Antall
katalog nummer var her 70 som fordelte seg med 50 franske og 20 engelske.
Resultater Fransk Bulldog
BIR:
Mossehuldra's Nils-Pondus
BIM:
Go-Lunå's Glede
BIR valp:
Go-Lunå`s Hell.E.Dussen
BIM valp:
Sivchadu Kronprincesse Bitten
Resultater Engelsk Bulldog
BIR:
Waeles Xenadine
BIM:
Japper's The Great Ikaros
BIR valp:
Jofro-Bulls Rival
BIM valp:
Jofro-Bulls Walk On Fortuna

Årets mestvinnende Franske Bulldog og mestvinnende tispe:
Joy Of Royal Diamond
Eier/Oppdretter: Astrid Haugsgjerd
Årets mestvinnende Fransk Bulldog hannhund:
Zecudas Fantom
Eier/Oppdretter: Merethe Gjersrud
Årets veteran Fransk Bulldog:
Madain Joy Of Scottie
Eier: Astrid Haugsgjerd
Årets oppdretter Fransk Bulldog:
Kennel Zecudas v/Merethe Gjersrud
Årets mestvinnende Engelske Bulldog og mestvinnende tispe:
Waeles Xenadine
Eier/Oppdretter: Eilen Pollen
Årets mestvinnende Engelske Bulldog hannhund:
Dangerous Victory
Eier/Oppdretter: Gina Nordfjellmark
Årets veteran Engelske Bulldog:
Dangerous Witch Raiser from Hell
Eier/Oppdretter: Gina Nordfjellmark

og Blamis's Black Eared Beauty
Eier: Aud Elise G Bjørheim, Oppdretter: Michelle Gray

Årets oppdretter Engelsk Bulldog:
Kennel Dangerous v/Gina Nordfjellmark
Norske Utstillings Champions - 2011
Engelsk Bulldog
Waeles Quatro,
eier Eilen Pollen og Joel Waeles
Bellomis Carin Cobra,
eier Susanne Segersten
Jofro-Bulls Perfect,
eier Jorunn Rosander
Dangerous Witch Return,
eier Anne Haraldsen
Bernweiler’s Rackel,
eier Gry og Gudbrand Skiaker
Lulu’s Laura Lu,
eier Bente Annichen Brandseth
Gold Rush Kinibox,
eier Lene Hetlelid
Bulltannia Co Co For Exmi
eier Liv T Wadkin
Japper's The Great Ikaros
eier Nina H Follum og Kalle Martinsen
Dangerous Royal
eier Gina Nordfjellmark
Iceclint I’m Leah
eier Asbjørn Dahl
I tillegg er det 4 hunder som også ble champions, hvor eier ikke er NBK medlem.
Fransk Bulldog:
Springdog's Chip Cockie
,
eier Kine H Eikli
Parisien Sunlight Of Ulrik
eier Grethe K Aasgaard
Parisien Greve Chagall Of Mollgan
eier Grethe K Aasgaard
Parisien Greve Kasimir Of Mollgan
eier Steinar Eriksen
Viviata De Elka Gyvybes Zyme
eier Ludmilla Gjetmundsen
Zecudas Forever N' Ever
eier Merethe Gjersrud
Zecudas Fantom
eier Merethe Gjersrud
Zecudas French Temptress
eier Elisabeth Olsen
Zecudas Flamboyant
eier Wenche Vaaga og Jan Arve Kvåle
Mossehuldra's Lotte
eier Hilde Schultz
Game Keeper’s Oline
eier Dag Finn og Ulf Brodalen
Joy Of Ocean Convivial
eier Brith Elin Oldereide
I tillegg er det 2 hunder som også ble champions, hvor eier ikke er NBK medlem.

Registreringstall 2011:
Fransk Bulldog
Norsk oppdrettede, født i 2011:
Importerte, omregistrert i 2011:
Disse kommer fra
Sverige
8
Ungarn
4
Danmark
4
Russland
3
Polen
3
Spania
3
Belgia
2
England
2
Italia
2
Tsjekkia
2
Latvia
1
Finland
1
USA
1
Hviterussland
1
Engelsk Bulldog
Norsk oppdrettede, født i 2011:
Importerte, omregistrert i 2011:
Disse kommer fra
Sverige
8
England
3
Latvia
2
Malta
1
Ungarn
1
USA
1

187 (mot 275 i 2010, 196 i 2009, 130 i 2008 og 96 i 2007)
37 (mot 27 i 20120, 76 i 2009, 68 i 2008 og 29 i 2007)

104 (mot 120 i 2010, 105 i 2009, 97 i 2008 og 89 i 2007)
16 (mot 5 i 2010, 25 i 2009, 23 i både 2008 og 2007)

Inventarliste/eiendeler:
1 utstillings monter/stand
1 stiftelsesprotokoll
2 utstillings telt / 1 stort party telt
10 utstillingsbord / 15 stoler for østlandet
6 utstillingsbord / 10 stoler for vestlandet
1skaptilhenger
Div klips/klubbmerker/jubleumsbøker/Fransk Bulldog effekter

Steinar Eriksen
(Sign)
Hanne Kristiansen
(sign)

Arnt Winje
(sign)

Jan Berg
(sign)

Dag Finn Johansen
(sign)

Liv T Wadkin
(sign)

Innkomne forslag

NKK har laget en ny lovnormal for sine medlemsklubber og har satt som krav at all medlemsklubber i
løpet av 2012 må justere sine lover i henhold til den nye lovnormalen. Med denne bakgrunn foreslår styret
følgende nye lover for Norsk Bulldogklubb. De nye lovene vil tre ikraft fra 1/1-2013 under forutsettning at
de blir godkjent av NKK.

Lover for NORSK BULLDOG KLUBB, stiftet 1919
Vedtatt av Generalforsamlingen i 2005 med senere endringer, senest av Generalforsamlingen i 2012.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub ..........-2012.

§ 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE
Klubbens navn er Norsk Bulldog Klubb, og forkortes til NBK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne
som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å
overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben
plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot
disse. Klubben omfatter rasene Engelsk Bulldo og Fransk Bulldog. Klubben har verneting i Oslo.

§ 1-2 FORMÅL
Norsk Bulldog Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme
positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. Norsk Bulldog Klubb skal også arbeide for
etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder
rasestandard og rasenes sunnhet.

§ 1-3 DEFINISJONER
Klubbens organer:
- Generalforsamlingen
- Ekstraordinær Generalforsamling
- Hovedstyret med avdeling Engelsk og Fransk
- Valgkomite

§ 2 MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE
§ 2-1 MEDLEMSKAP
Hovedstyret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har
krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs
Appellutvalg.

§ 2-2 MEDLEMSKONTINGENT
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs
Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens Generalforsamling. Medlem har ingen rettigheter før
full kontingenten er betalt.

§ 2-3 MEDLEMSPLIKTER
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Bulldog Klubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk
Bulldog Klubb og Norsk Kennel Klubs lover, regler, retningslinjer og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å
sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel
Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-4 OPPHØR AV MEDLEMSKAP
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens hovedstyre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen
uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§ 2-5 DISIPLINÆRE REAKSJONER
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

§ 2-6 ÆRESMEDLEMSKAP
Hovedstyret og medlemmer kan til generalforsamling foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens
æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent

§ 2-7 ANNEN PÅSKJØNNELSE
Hovedstyret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt.

§ 3 ORGANISASJON
§ 3-1 HØYESTE MYNDIGHET
Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 31 Mai.
Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som
krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er
forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves
skriftlig avstemning

§ 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. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle
medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer kan kun brukes på

valg, ikke på saker og disse må være hovedstyret ihende senest en uke før Generalforsamlingen.
Forhåndsstemmer skal sendes den i bekjentgjøringens oppgitte adresse. Forhåndsstemmen skal sendes i
dobbel konvolutt. Utenpå den ytterste konvolutten skal navn på stemmegiver være skrevet. Ved valg hvor
det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater, kan skriftlig avstemning ikke kreves.På klubbens
Generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§ 3-3 INNKALLING
Dato for Generalforsamlingen skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av hovedstyret
innkalles til ordinær Generalforsamling med minst 4 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten
pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 6
uker før møtedato.
- Forslag eller saker som medlemmene eller hovedstyret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være
hovedstyret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato

§3-4 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER
Generalforsamlingens oppgaver er å:
- Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til
å være til stede.
- Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra
Generalfosamlingen.
- Behandle årsberetning
- Godkjenne regnskap med revisors beretning
- Godkjenne budsjett for neste år
- Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i
tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent.
- Vedta instruks for organer som oppnevnes av Generalforsamlingen.
- Velge:
Formann på særskilt valg for 2 år
Leder avd Fransk på særskilt valg for 2 år
Leder avd Engelsk på særskilt valg for 2 år
3 styremedlemmer for 2 år
2 varastyremedlemmer for 1 år
3 personer til valgkomite for 1 år
Revisor og vararevisor for 1 år
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i
klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under Generalfosamlingen. Vedrørende valg så har
valgkomiteen ved behov (dvs ingen kandidater til ett eller flere verv foreligger) anledning til å jobbe helt fram til
Generalforsamlingen.
For å sikre kontinuitet i hovedstyret velges Formann og 2 styremedlemmer ett år og Leder avd Fransk, Leder avd
Engelsk og 1 styremedlem neste år.
Hovedstyret konstituerer seg selv i første styremøte etter Generalforsamlingen, dvs. nestformann, sekretær og
kasserer velges innen eller utenfor hovedstyrets midte.

§ 3-5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis Generalfosamlingen, hovedstyret eller minst 10 % av medlemmene
forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som
skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan
fremsettes under møtet. I tilfelle valg inngår, så kan valgkomiteen jobbe helt fram til den Ekstraordinær
Generalforsamlingen. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært Generalforsamlin gjelder for øvrig så langt
de passer. For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinær Generalforsamling.

§ 4 HOVEDSTYRET OG HOVEDSTYRETS ARBEID
§4-1 HOVEDSTYRET
Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

§4-2 VEDTAK OG REPRESENTASJON
Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Hovedstyret sammenkalles når formann bestemmer eller når leder avd Fransk, leder avd Engelsk eller ett av
styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over hovedstyremøtene og de skal være tilgjengelig for
medlemmene og NKK.

§4-3 HOVEDSTYRETS OPPGAVER ER Å
lede klubben mellom Generalforsamlingene
- avholde Generalforsamling
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av Generalforsamlingen
- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, inkl redaktør
av Bulletinen og webmaster.
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
- oppnevne representant til NKK-regionen

§5 GENERALFORSAMLING VALGTE VERV/KOMITEER
§5-1 VALGKOMITE
Valgkomiteen består av tre representanter som velger Leder blant sin midte. Leder har ansvar for komiteens arbeid.
Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Unntak er forslag
til valgkomitee som er hovedstyrets oppgave
§5-2 REVISOR
Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
Generalforsamlingen.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

§6 DIVERSE BESTEMMELSER
§6-1 LOVENDRINGER
Lovendringer kan kun skje på ordinær Generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer
av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i
lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 TOLKING AV LOVENE
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover
§6-1.24

§6-3 OPPLØSNING
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinær Generalforsamling Beslutningen må stadfestes på
ekstraordinær Generalforsamling med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om
oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av Generalforsamlingens bestemt formål. Bestemmer ikke
Generalforsamlingen noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Valg

Forslag fra styret til ny valg komité:
Jorunn Rosander
Grethe Aasgaard
Øydis Gullikstad

