
Protokoll fra  Årsmøtet 2017 

Møtet holdt sted Fredag 19 Mai 2017, klokken 19:15. 
57 tilstede, hvorav 32 hadde forhåndstemt. Dvs antall stemmeberettinge ved valg er 91 + 32= 123, 
og på saker 56 da 1 person tilstede ikke var medlem. 

1 GODKJENNING AV INNKALLING OG STEMMEBERETTIGEDE 
Ingen innvendiger mot innkalling eller antall stemmeberettige. Det ble gjort kjent at der er en feil på 
stemmesedlene «valg av styremedlem» delen - der det står oppført at man skal sette tre kryss. Her 
skal det være bare to kryss. Styret foreslo at det godkjennes både to og tre kryss her . De to med 
flest netto ja stemmer blir valgt. Ordningen ble også godkjendt av de fremmøtte. 

2 VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TO MEDLEMMER TIL Å SKRIVE UNDER 
PROTOKOLLEN OG TO MEDLEMMER TIL TELLEKORPS 

Ordstyrer ved møtet er Geir Martin Ramselien 
Referent er Elise Stokseth Berge 
Undertegner av protokoll er Kjersti Holm og Kai Henriksen 
Tellekorps er Lena Haugland og Jorunn Rosander. 

3 ÅRSBERETNINGEN 
Ingen innvendinger, og årsberetningen enstemmig vedtatt. 

4 REGNSKAP 
Ingen innvendinger og regnskapet enstemmig vedtatt. 

5 BUDSJETT 
Styret foreslo ingen økning av kontingent, Ingen innvendinger og budsjett enstemmig vedtatt. 

6 INNKOMNE SAKER 

1. Korreksjon av NBK's lover etter krav fra NKK 
Ingen innvendinger. Forslaget enstemming vedtatt. 

2. Forslag til belastningstest 
Kommentar fra salen: Det er viktig at det presiseres at dette punktet står som «bør» under de 
etiske grunnreglene inntill det er utarbeidet hvordan alle oppdrettere/medlemmer over hele 
landet skal kunne delta på testen. Kravet skal ikke gå ut over de som bor langt «på landet» 
og ikke har testen like tilgjengelig som de nær tettstedene. 

 Tiltaket blir ellers sett på som positivt av de i salen. 
 Styret utarbeider hvordan de skal rekruteres/opplæres flere til å arrangere testen.  
Kontaktpersonene i regionene er aktuelle kandidater her, alternativt få til en ordning med 
 bruk av veterinærer som testleder. 
 Forslag om at testene kan arrangeres i forbindelse med utstillinger der klubben er til stedet. 
 Forslaget ble vedtatt mot 1 -en- blank stemme 

3. Belønningssystem - Engelsk Bulldog 
Det ble foreslått at naturlig parring og fødsel skal inkluderes i nivåene. Styret tar det opp 










