
 
 
 
NORSK BULLDOG KLUBB EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2018 
 
Det innkalles herved inn til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Norsk Bulldog Klubb 
 
Dato:  Søndag 1. Juli 2018 
Tid:   Klokken 14.00 
Sted:  Kampen Bistro, lokale: Englefabrikken, Bøgt. 21, 0655 Oslo 
 
AGENDA 

1 Godkjenning av innkalling og stemmeberettigede (inkl forhåndsstemmer) 

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

3 Valg av Leder avd Fransk 

 



3 Valg 
VALGKOMITEENS INNSTILLING 

 
Leder avd. Fransk: Linda Jørgensen         for 2 år 

 
Valgkomiteen har bestått av: 

Leder: Øydis K. Gullikstad sign.___________________ 
Bitten Oldereide              sign.___________________ 
Camilla Tollefsen             sign.___________________ 
Bente Sørlie                   sign.___________________ 
vara. Tone Nicolaisen            sign.___________________ 

 
----------------------------------------------xxx--------------------------------------------------------------------- 
 
From: LINDA jørgensen <aroyalkennel@hotmail.com> 
Date: man. 4. jun. 2018, 18:17 
Subject: Kandidat til leder avd Fransk 
To: valgkomite@norskbulldogklubb.net <valgkomite@norskbulldogklubb.net> 
 
Jeg foreslår herved Mari Aannestad som kandidat til vervet leder Fransk. 
Hun er forespurt og har takket ja. 
 
Mvh Linda Jørgensen 
Sendt fra min iPhone 
 
---------------------------------------xxx--------------------------------------------------------------- 
 
From: Frank-Arild Normanseth <fan@ambio.no> 
Date: tir. 5. jun. 2018, 10:25 
Subject: Forslag til kandidat avd Fransk ifm ekstraordinært årsmøte 
To: Valgkomiteen NBK <valgkomite@norskbulldogklubb.net> 
Kjære valgkomite! 
 
Jeg viser til innkalling ifm ekstraordinært årsmøte 1 juli og ønsker å foreslå Jan Arve Kvaale som leder for 
avd Fransk.  
 
Han var valgkomiteens kandidat til det ordinære årsmøtet - men vi er mange som ønsker å foreslå han på 
ny. Han er forespurt og har takket ja til å være kandidat også ved det ektraordinære årsmøtet 
 
Med vennlig hilsen 
Frank-Arild Normanseth 
Bøveien 39 
4150 Rennesøy 
Telefon 4000 2220 
 
----------------------------------------xxx--------------------------------------------------------------- 

 
From: Kari Bjørnsen <karib@baby-bull.com> 
Date: søn. 3. jun. 2018, 20:13 
Subject: forslag 
To: <valgkomite@norskbulldogklubb.net> 
 
Hei 
Jeg støtter valgkomiteen sin representant og stemmer og foreslår jan Arve Kvåle 
Kari Bjørnsen 



Presentasjon av kandidatene 
 

LINDA JØRGENSEN – Foreslått av valgkomiteen 
Hei. 
Mitt navn er Linda Jørgensen, jeg er 44 år, samboer og har 3 jenter på henholdsvis, 24, 15 og 13 år. 
Jeg jobber som avdelingsleder ved Maxbo Stormarked Lier. 
Jeg er opprinnelig fra Karmøy på Vestlandet, men har vært bosatt på Østlandet i 18 år, de siste 10 årene har jeg bodd i 

Lier/Drammen. Jeg har drevet oppdrett i 20 år under kennelprefixet Aroyal, da jeg begynte drev jeg med Rottweiler og 

Amerikansk Cocker Spaniel.  
For 13 år siden kom den første Franske bulldogen i hus og for 4 år siden fikk vi vår første Engelsk bulldog. 
I dag har vi 3 hunder boende hjemme, en Fransk, en Engelsk og en Rottweiler. 
Jeg har hatt mange forskjellige tillitsverv i raseklubber og brukshundklubben tidligere (Norsk Rottweiler klubb, Norsk 

Spaniel klubb og Notodden Trekk og Brukshundklubb), så jeg er godt kjent med klubbarbeid. 
Jeg har også tatt Nkk`s organisajons kurs. 
Jeg er aktiv med hund både innenfor trening og utstilling. Jeg er meget opptatt av helse, mentalitet og selvfølgelig 

eksteriør og synes det er viktig med raseklubber som engasjerer seg for å jobbe for dette. Synes det er veldig positivt at 

klubben har fått til så mye rundt helsesjekker og tester. Dette var litt kort om meg og mine � 
Mvh Linda Jørgensen 
 
JAN ARVE KVÅLE – Foreslått av Frank-Arild Normanseth og Kari Bjørnsen 
Jeg, Jan Arve har blitt spurt om å stille til valg som Leder for Avd. Fransk ved årets Generalforsamling. Dette har jeg svart 

ja til. 
Mange av dere kjenner meg igjen fra utstilling, med lopper i blodet og både 1, 2 og 5 hunder på slep. Jeg har hatt Fransk 

bulldog i noen år og er kennel Norheimtunet. Jeg storkoser meg sammen med mine firbente venner. 
For noen år siden overtok jeg mitt barndomshjem. Her driver jeg et lite småbruk, og her storkoser hundene seg. Fra 2014 

har jeg hatt æren av å være medlem av Sunnhetsutvalget avd. Fransk i Norsk Bulldogklubb. Og har nå vært styremedlem 

siden 2015 som Kasserer for NBK. Jeg håper på at våre medlemmer vil gi meg ytterligere 2 nye år. Slik at jeg kan være 

med på å gjøre en god jobb for NBK, og bidra til et godt og positivt miljø. 
Husk at vi er alle sammen utrolig glade og stolte over våre små firbente venner. 
GODT VALG ALLE SAMMEN! Med vennlig hilsen Jan Arve 

 
MARI AANNESTAD OSETH – Foreslått av Linda Jørgensen 

Hei  
Jeg ble forespurt av Linda Jørgensen til å stille på valg for Leder av avd Fransk 
Dette er litt om meg:  
Jeg er ei jente på 31 år som har ei lita datter på 17 mnd  
Jeg jobber til daglig hos Tess Logistikk AS  i Lier  som Innkjøpsansvarlig  
Jeg har hatt bulldog i 10 år, her fattet jeg min interesse for utstilling, også har ballen begynt å rulle, i dag har jeg 
3 bulldoger boende hjemme hos med, ei tispe på 8 år og to hannhunder på henholdsvis 3 og 4 år  
Jeg brenner for rasens ve og vel og setter helse og gemytt høyt  
Jeg syntes klubben vår gjør en god jobb ved å sette helsen til hundene våre i fokus  
Jeg ønsker å lære mer og ser på dette som en flott mulighet  
Mvh Mari Aannestad Oseth 
 
 


