
    
   

NORSK BULLDOG KLUBB’s ÅRSMØTE 2021  
   
Det innkalles herved til ÅRSMØTE i Norsk Bulldog Klubb   
   

Dato:            Fredag 6 august    

Tid:     Klokken 19.00   

Sted:            Vestby Gjestegård og Hyttepark  
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3 - ÅRSBERETNING   
   

Til :      Årsmøtet i Norsk Bulldog Klubb   

Fra:     Styret   

Emne:    Årsberetning 2020   

Årsmøtet 2020   
Dette ble avholdt i Nærbø fredag 28. September 2020   

  

Ved Årsmøtet ble følgende tillitspersoner valgt:   

  

Leder        : ikke på valg  

Nestleder      : ikke på valg  

Leder avd Engelsk    : Lena Haugland (2 år)  

Leder avd Fransk     : Torgeir Harestad (2 år)  

  

Styremedlem      : Elise Stokseth Berge  

Styremedlem      : Liss Bodil Olsen (2 år)  

Styremedlem      : Wenche Skogli (1 år)  

  

1.Varamedlem      : Merethe Gjersrud (1 år)  

2.Varamedlem      : Sølvi Olsen (1 år)  

  

Valgkomite Leder     : Lasse Gareid  

Valgkomite medlem    : Bitten Oldereide  



Valgkomite medlem    : Frank Arild Normanseth  

Valgkomite medlem    : Håkon Larsen  

Valgkomite varamedlem  

  

  : Øydis Gullikstad  

Revisor       : Geir Østlie  

Vara revisor      : Geir Martin Ramslien  
  

Styret i 2020 har bestått av følgende:  

  

Leder        : Arne Øygarden  

Nestleder      : Asgeir Ree  

Kasserer       : Steinar Eriksen  

Leder avd. Fransk     : Torgeir Harestad  

Leder avd. Engelsk    : Lena Haugland  

Sekretær       : Liss Bodil Olsen  

Styremedlem      : Elise Stokseth Berge  

Styremedlem      : Wenche Skogli  

Varamedlemmer     : Sølvi Olsen Merethe Gjersrud  

Valgkomite      : Lasse Gareid (Leder)  

  Frank Arild Normanseth  

  Bitten Oldereide  

  Håkon Larsen  

Vara-valgkomite     : Øydis Gullikstad  

Revisor       : Geir Østlie  

Vara-revisor      : Geir Martin Ramselien  

  

Medlemmer pr. 31.12.2020   
Æresmedlemmer:     3   
Hovedmedlemmer:     610   

Familiemedlemmer:     30   

  
I alt 643 medlemmer som er en oppgang på 20 medlemmer fra 2019.    
Medlemslisten har ikke vært trykket i Bulletinen, pga NKK’s pålagte taushetsplikt.    

Styremøter:   
Det er blitt avholdt 8 styremøter alle som webex-møter. Møtereferatene har vært trykket i Bulletinen.   

Styrets arbeid:   
Styret har jobbet bra sammen gjennom året. Det har vært avholdt styremøter digitalt, pluss at det har vært mye dialog på styrechatten. 

Styret har hatt en del store saker å jobbe med. Covid-19 har ikke gjort det lett i forhold til utstillinger og aktiviteter. Søksmål fra 

dyrebeskyttelsen mot NKK’s raseklubber og oppdrettere har også lagt mye beslag på styrets tid. Det har vært avholdt flere møter med 

NKK. Advokat Geir Lippestad representerer alle i gruppe søksmålet. Dette er også referert til i ledern i Bulletinen.  

Styret har hatt et stort fokus på videre oppfølging av helsearbeidet på våre raser. Det jobbes også med samarbeid internasjonalt i forhold til 

begge raser.   

Et styremedlem er også representert i FCI Committee for dog health and welfare world wide.  
  

Økonomi:   
Styret har fortsatt å ha fokus på utgiftene i klubben, men regnskapet viser et underskudd etter 100års 

jubileet og avlysning av utstillinger. Vi har også fokus på å få flere medlemmer, så medlemstallet har 

gått litt opp.  
   

Sunnhetsutvalgene:   
Sunnhetsutvalgene har bestått av:     Avd. Fransk   Torgeir Harestad (Leder)   

Hege Kristine Hult   

Mari Aanestad  

Steinar Eriksen   

  

            Avd. Engelsk   Lena Haugland (Leder)       

             Gunn Mari Høyem          

          Gina Nordfjellmark  



                  Liss Bodil Olsen    

                Steinar Eriksen   

Status på ryggprosjektet for fransk bulldog.   
   

Prosjektet er lagt på hvil til vi får øremerkede midler inn til klubben. Medlemmer kan fortsatt sende inn skjema, og vi oppdaterer tabellene 

kontinuerlig. Men klubben kan på nåværende tidspunkt ikke refundere utgifter på disse.  

  

  

Avdeling Engelsk   
  

Dette har vært et litt annerledes år for oss alle, men det har da skjedd noe likevel.  

Da generalforsamlingen ble utsatt og nytt styre først ble valgt i september 2020, har vi hatt litt kortere 

tid å jobbe sammen på, men vi har jobbet godt sammen. Det første som sto på agendaen, var 

oppdretterseminaret som ble avholdt etter gjeldende smitteregler på Quality Airport Hotel  

Gardermoen i oktober. Vi hadde veterinær Nina Hansen fra NKK som hadde foredrag om BOAS, vi 

fikk status, hvordan det blir registrert i Dog web og hvordan vi kan bruke det videre i avl. Veterinær 

og forfatter Astrid Indrebø hadde foredrag om reproduksjon, fødsler og problematikk rundt dette. 

Ellers har mye av jobben handlet om stevningen fra Dyrebeskyttelsen og den kommende rettsaken.  

NBK er sammen med NKK, NCK og 3 oppdrettere av hver rase stevnet for brudd på dyrevelferdsloven  

§25. Vi blir representert av advokat Lippestad og rettsaken vil være i november. Klubben og 

oppdretterne har god dialog med hverandre og NKK. Det er mye materiale å sette seg inn i og vi 

jobber med forberedelsene.  

Det har også vært en del møter ifm rasespesialen vår i mai. Vi ventet og håpet i det lengste på at det 

skulle la seg gjøre å avholde denne, men dessverre gikk det ikke vår vei i år heller. Nå håper vi at 

smittetallene vil fortsette å gå nedover og tallene på de vaksinerte oppover, sånn at vi kan få avholdt 

sommer spesialen 2021 på Vestby og høst utstillingen i Nærbø. Dette blir det første året med en 

ekstra utstillingshelg for rasene våre. Det vil da være dobbelutstilling for begge raser med stor-cert 

på lørdag. Dette gleder vi oss veldig til nå og håper på å se mange av dere der også. Det vil også 

være stor-cert på Nærbø i år.  

Klubben har som nevnt hatt et godt samarbeid med NKK. Vi har også tatt initiativ til samarbeid med de 

andre nordiske klubbene, både for Engelsk og Fransk, hvor de fleste har svart positivt på dette. Vi 

avventer i skrivende stund svar fra noen da de ikke har hatt sine styremøter ennå.  

Ellers har sunnhetsutvalget jobbet godt sammen. Vi har lagt planer for neste oppdretterseminar, hvor 

vi ikke har fått spikret datoen ennå, men kommer med det så fort det er klart.  

Fødselsprosjektet skulle vi ha fått en redegjørelse på nå i våres, men pga Covid-19 har dette blitt 

forsinket et år. Veterinærstudenten har ikke fått vært på skolen i Slovakia dette semestret, men hun 

håper hun kan komme med noe mer info til høsten.  

Sunnhetsutvalget avd. Engelsk er også med i jobben med forberedelsene til rettsaken, så det er mange 

som er i sving.  

Det skulle vært nytt BOAS sertifiserings kurs i januar, dette ble også avlyst pga Covid-19, men vi har lovet 

å stille med hunder til neste som skal være til høsten forhåpentligvis.  

  

Lena Haugland  

Leder avd. Engelsk  

  

Avdeling Fransk   
  

Året som har gått, har preget oss alle, og gitt oss noen utfordringer på veien.  

  

Da valget ble gjort og nytt styre ble etablert etter utsettelse av generalforsamlingen, så har tiden gått fort, og ser at vi skulle ha hatt mer tid.  

  

Det har vært mye fokus på stevningen fra Dyrebeskyttelsen, som både klubben og avd. engelsk og 3 oppdrettere har blitt involvert i, det er 

viktig at vi støtter opp og har gode dialoger med avd. engelsk. Det skal også nevnes at det arbeidet Engelsk har gjort i denne forbindelse er 

formidabel og det gledes å se engasjementet til de berørte.  

  

En del møter har det også vært, og detter ha vært i forbindelse med årets rasespesial. Det ble utsatt så lenge det var mulig, men dessverre så 

ble denne utsatt igjen. Så nå er det å se fremover mot neste utstilling som vil bli på Vestby 2021 og høstutstillingen på Nærbø. Så håper å få 

se mange av dere der.  

  



I tiden som har gått så har det blitt tatt initiativ til et samarbeid med andre nordiske klubber for Engelsk og Fransk, der det vises interesse, 

men vi venter på noen svar, da vår henvendelse skal behandles i sine styremøter. Det skal også nevnes at NBK har et gjennomgående godt 

samarbeid med NKK.  

  

Sunnhetsutvalget har hatt flere møter og kommet frem til flere forslag. Utvalget har hatt gode reflekterte diskusjoner, noe som tyder på 

engasjerte medlemmer. Hovedfokuset videre vil være BOAS-gradering, og andre prosjekter videreføres.  

  

Torgeir Harestad Leder 

avd. Fransk  

  

Samarbeidende klubber.   
Vi har hatt kontakt med våre søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark. Vi har nå lagt en plan for samarbeid med de andre 

nordiske klubbene vedrørende helsearbeid.  

  

Bulletinen   

Bulletinen utkom med 3 nummer i 2020. Elise Stokseth Berge har hatt redaktøransvaret gjennom hele året.  Det ble 3 nummer pga 

koronastiuasjonen.  

  

Websiden/Facebook siden   
Elise Stokseth Berge og Frank Arild Normanseth har hatt ansvaret for websiden/Facebook siden. Det har vært et titalls annonseringer av 

valpekull og en håndfull annonseringer av ''planlagte kull/ kull ventes''. Det tyder på at slik annonsering er i ferd med å ta seg opp etter 

hvert som det er blitt kjent.    

  

Regionale kontaktpersoner   
  
Fransk Bulldog:   
Troms og Finnmark        : Britt Hilde K. Arild, Sørkjosen     
Trøndelag            : Torild Reiten Larsen, Jonsvatnet      

: Aina M. Lyngstad, Heimdal     
Oslo               : Kjell Sandberg     
Viken            : Grethe Aasgaard, Askim   

Hedmark og Oppland (Innlandet)      : Tone H Larsson, Lillehammer   
Rogaland            : Aud Elise Gudmestad, Varhaug   
               : Torgeir Harestad, Kopervik    

               : Frank-Arild Normanseth   

Vestland            : Nina Holtar, Bergen   
    : Inger Blikeng Kvalvik, Kristiansund  

Agder   

Engelsk Bulldog:   

      : Ragnhild Nicoline Hansen, Kristiansand   

Troms og Finnmark        : Ole Kristian Løkken, Ankenes   
Trøndelag            : Ingar Lillemo, Flornes   
Rogaland            : Asgeir Ree, Bryne   
Vestfold og Telemark         : Jorunn Rosander, Åsgårdstrand  
Oslo                : Ledig  
Viken             : Sandra Lenander Kristoffersen, Rolfsøy   
Innlandet      : Lena Haugland, Løten    

Vestland            : Liss Bodil Olsen, Odda  

: Gunn Mari Høyem, Steinsland   

Agder         : Ragnhild Nicoline Hansen, Kristiansand   
   

Utstillinger   
  
På grunn av Covid-19 ble spesialen vår i Bø Mai 2020 avlyst, men høstutstillingen vår på Nærbø 29.08.20 i forbindelse med NKK’ 

utstilling samme helg. Årest dommere for Engelsk Bulldog var Frode Jevne, og for Fransk Bulldog dømte Bjørn Erling Løken.  



  
Resultater Fransk Bulldog   

BIR: NJV-19 NV-19 Convivials Disco Fever  

BIM: Dalstaff’s Black Panther  

BIR Junior: Dalstaff’s Black Panther  

BIM Junior: Tessmira's Eponine Ténardier  

BIR Veteran: N UCH Store Linde's Pinot De Domaine  

BIM Veteran: Go-lunå's Glimt  

BIR Valp: Zebrasomas Nicoline  

BIM Valp: -  

BIR Baby: Quest La Drogue Douce  

BIM Baby: Go-Lunå`s Mugge  

  

  

  

Resultater Engelsk Bulldog   

BIR: N UCH NV-19 NV-20 Dynnastuen's Captain Morgan  

BIM: N UCH Fiery Carmen Jubilee  

BIR Junior: Starspirit Mystic Myrtle  

BIM Junior: Black Country Vikings Astrid Adele  

BIR Veteran: C.I.B. NORD UCH NVV-20 Jofro-bulls Quality  

BIM Veteran: -  

BIR Valp: Dynnastuen’s Knievel  

BIM Valp: Waterloo’s Exact Moment  

BIR Baby: Shaka Savoy Ready For Action  

BIM Baby: Bullegrenda’s Crazy Camille  

    

Årets Mestvinnende Fransk Bulldog:    



  
   
  
  

  

  

   

  

  

Årets mestvinnende konkurranser: Engelsk Bulldog   

  
  



   

  

  



  
   

  
   



  

  

   

Inventarliste/eiendeler:   
1 utstillings monter/stand   
1 stiftelsesprotokoll   
1 MAC PC   
2 pulsbelter til belastningstest   
2 utstillings telt / 3 party telt     
10 utstillingsbord / 15 stoler for østlandet   
6 utstillingsbord / 10 stoler for vestlandet   
1 skaptilhenger   
Div. klips/klubbmerker/jubileumsbøker   
   
   
   

                      

                       
 Asgeir Ree     Arne Øygarden    Torgeir Harestad      Elise Stokseth Berge     Liss Bodil Olsen    Lena Haugland   Wenche Skogli     
        



4 Regnskap  
  

NBK Regnskap 2020  
   

Konto  Beskrivelse  Total  Hoved  Fransk Engelsk 

1000  

1200  

1300 

1400  

1450  

1600  

Kontingent  
Utloddning  

Annonser  

Påmeldingsgebyr Utstilling  
Inntekter Utstilling  

Diverse  

165224  

600  

32197  

580 

37050  

165224  

600  

32197  

580 
37050  

0 

  

0 

 

  Sum Driftsinntekter  235651  235651  0   

2000  

2100  
2200  
2300  

2400  

2450  

2500  

2550  
2700  
2800  

Møte/Kurs Utgifter  
Utgifter Utstilling Avgifter  

NKK  

Kontor/Rekvisita  

Trykking Bulletin  

Porto Bulletin 

porto Gebyrer 
Websiden/Bulletinen 

Diverse utgifter  

51240  

31595  
4812  

74340  

18440  

3274  

7973 

111875  

51240  

31595  

4812  

0 

74340  

18440  

3274  

7973  

111875  

 

  
  Sum Driftskostnader  

303548  303548  
    

  Driftsresultat  -67898  -67898      

1800  Renteinntekter  77  77    

  Årsresultat  -67820  -67820      

NBK Regnskap 2020- Balanse  

Eiendeler  

   

Sum overførte midler fra 2019  
Kasse pr 29/02-2021 :  
Konto pr 29/02-2021: Resultat 
2020  

Sum Omløpsmidler  

Utstillings bord, telt/Party telt Laptop 

innkjøpt 2015  

Tilhenger  
Bord og stoler for skrivere, sekretæriat etc 
Sum Eiendeler  

Egenkapital, prosjekter og gjeld  

Total   Hoved   Fransk Engelsk 

1913 

321325 

323238 

13500 

  94248 

  

  -67820 

26428 

5000 

4000 

2500 

2000 

13500 

  182356 

182356 

80198 

80198 

Prosjekter  

Fødselsprosjektet  

Ryggprosjektet 

Gjeld  

Egenkapital  

        

  



  

5 Innkomne saker   
  
Sak 1  

  

Innsendt sak fra Steinar Eriksen   

  
Forslag til Årsmøte i NBK 2021  

Forslagsstiller: Steinar Eriksen  

  

Degenerative myelopathy (DM).  

Jeg vet ikke hvor mange av dere som har opplevd å ha eid eller kjent en fransk bulldog som på sine eldre dager har mistet kontroll over 

bakparten slik som Lori Hunt beskriver nedenfor. Personlig har jeg eid tre fransk bulloger og kjent til ytterligere en som alle fikk slik 

symptomer. Ofte får hundene også en ‘’slepende’’ gange hvor klør slipes til blods.  

Det som er uheldig med DM er at det kommer til syne først etter at hundene har gått i avl.  I 

dag finnes DNA test som kan avdekke om et individ er ‘’free’’, ‘’carrier’’ eller ‘’affected’’. 

Forslag:  

1) Sunnhetsutvalget FB bes ‘’kjøre’’ en helseundersøkelse rundt dette temaet, dvs. med kun eldre hunder (over ~ 6 år) som 

deltagere. Hensikten med undersøkelsen er å avdekke om dette er noe problem hos rasen i Norge.  

2) Hvis undersøkelsen i punkt 1 viser at dette er et problem, oppdatere de etiske grunnregler om at avlsdyr må via DNA test, ha 

kjent DM status før de går i avl og ‘’Carrier’’ og ‘’Affected’’ individer skal kun pares med ‘’Free’’ individer.  

3) Videre foreslås da også at klubben søker NKK om å få registrere resultatene på dogweb og at dette blir et krav for å få registrert 

valper på lik linje med patella  

MVH   

Steinar Eriksen  

  

Degenerative myelopathy (skrevet av Veterinær Lori Hunt, oppdretter av fransk bulldog)  

Degenerative myelopathy is a progressive disease of the spinal cord in older dogs. The disease has an onset typically between 8 and 14 

years of age. It begins with a loss of coordination (ataxia) in the hind limbs. The affected dog will wobble when walking, knuckle over or 

drag the feet. As the disease progresses, the limbs become weak and the dog begins to buckle and has difficulty standing. The weakness 

gets progressively worse until the dog is unable to walk. The clinical course can range from 4 months to 1 year before dogs become 

paralyzed. DM is not believed to be a painful disease.  

New research has identified a gene that is associated with DM. Dogs can test clear, carrier or at risk... at risk means exactly that, that two 

copies of the gene means the dogs is at risk for developing degenerative myelopathy.  

Degenerative myelopathy is a diagnosis of exclusion. We look for other causes of the weakness using diagnostic tests like myelography 

and MRI. When we have ruled them out, we end up with a presumptive diagnosis of DM. The only way to confirm the diagnosis is to 

examine the spinal cord under the microscope when a necropsy (autopsy) is performed. There are degenerative changes in the spinal cord 

characteristic for DM and not typical for some other spinal cord disease. There are no treatments that have been clearly shown to stop or 

slow progression of DM.  

  

  

Styrets instilling til saken   

  

Forslaget støttes    

  

  

 

  
  
Sak 2  

  

Innsendt sak fra Christian Holen  

  

Fjerne Cystenuria status fra belønningssystemet engelsk bulldog, nivå gull og Diamant.  

  

Grunn for dette er at det er stor usikkerhet rundt testingen som brukes og behov for denne. Ønsker at Cystenuria krav fjernes fra belønning 

systemet til det evt er gjort nye vurderinger rundt Cystenuria.  

  

  



Mvh  

Christian Holen  

  

Styrets instilling til saken   

  

Forslaget støttes pga test kan gi en falsk trygghet. De som er affected trenger ikke bli syke, men de som er clear KAN faktisk bli syke.   

Se vedlegg vedr. Cystenuri III   

  

  

 

  

  

Sak 3  

  

Innkomne forslag fra sunnhetsutvalget for Engelsk Bulldog og Fransk Bulldog  

  

Forslag fra Sunnhetsutvalg Engelsk og Fransk Bulldog  

  

1) I dag har klubben krav om et maksimum innavlsgrad på 6.25%, noen som er nedfelt i klubbens etiske grunnregler (regel pkt 3 

…… Det skal ikke avles tettere enn det som tilsvarer parring mellom fetter og kusine, dvs en innavlsgrad på 6.25%1…… 1) En 6 

generasjons stamtavle skal legges til grunn ved beregningen. For importer brukes de stamtavleopplysningene som måtte være 

tilgjengelige i 4-6 generasjons leddene).  

Det foreslåes at dagens krav referert i pkt 3 over bibeholdes, men at klubben søker NKK om at om innavlsgraden overskrider 8%, 

vil valper ved registering bli pålagt avlssperre.   

Tips: Det anbefales at oppdrettere på DOGWEB, tar utskrift av en fiktiv 6 gen stamtavle med tilhørende innavlsgrad på 

paringstidspunktet i tilfelle det har tilkommet flere hunder i de 4 – 6 generasjonene i tiden mellom paring og registrering.  

  

2) Det foreslås at det på paringstidspunkt er et krav om kjent BOAS status på alle avlsdyr. Unntak vil være bruk av hannhunder fra 

land hvor BOAS test ikke er innført under forutsetning av at tispa har grad 0 eller grad 1. Bruk av frossen sæd fra døde hunder 

vil også være unntak når tispa har grad 0 eller grad 1. Videre skal det være et krav om at hvis et av avlsdyrene har BOAS grad 2 

skal makker ha grad 0 eller grad 1. BOAS grad 3 skal ikke brukes i avl. NB! Hvis avlsdyr med BOAS grad 3 blir brukt i avl, vil 

NKK pr i dag sette avlssperre på avkom ved registrering.  

  

Styrets innstilling til saken:  

  

Forslaget støttes   

  

  

  

Styret informerer om at Hjerteauskultasjon tatt ifm BOAS gradering er godkjent som attest på lik linje som klubbens hjerte skjema,  Dette 

gjelder da de som får avkrysset NORMAL.  Krav til utvidet hjerteauskultasjon vil fremdeles være et krav om så ikke er tilfelle. NB! For 

Fransk Bulldog gjelder krav om hjerteauskultasjon kun ved helsediplom.   

  

 
  

  

Sak 4  

  

Styret ber om tillit fra Årsmøtet til å utarbeide nytt belønningsdiplom sammen med sunnhetsutvalgene.  

  

Vi ønsker å endre belønningsdiplomet til to typer:  

  

Belønningsdiplom: for hunder som skal hedres for å ha tatt mange helsetester, uavhengig av resultat.  

  

Helsesertifikat: for hunder som har fått gode resultater på sine helsetester.  
  
  

 
  



  
   
  

6 Budsjett (inkl. kontingent fastsettelse for 2020)   
   

Inntekter 2021  

   
   

  
  
  
  
  
  

  
  
   
  
  

7 Valg  
   
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2021  

  

Formann:          Arne Øygarden    2 år   gjenvalg  

Nestformann:      Christian Holen    2 år  ny  

Styremedlem:                

  

  Wenche Skogli    2 år  gjenvalg  

       

Kontingent        150000  

Utloddning        5000  

Annonsering (Bulletinen/Katalog)     1000  

Påmeldingsavgift utstilling     20000  

Inntekter utstilling       3000  

Totalt        179000  
         

Utgifter 2021        
 

Møter / Kurs       5000  

Utgifter utstilling       20000  

Avgifter NKK        4000  

Revisjon/ Regnskap       0  

Trykking /Porto Bulletinen     50000  

Gebyrer        1500  

Websiden        6000  

Videreføring ryggprosjekt  FB     50000  

Div utgifter fødselprosjekt EB     25000  

Totalt        161500  
         

Overskudd    
  
  
  

   17500  

Det foreslås ingen heving av kontingent.   



Styremedlem:    

  

  Sølvi Lauritsen Olsen  2 år  ny (har vært vara)  

1 vararepresentant:    Mari Aanestad    1 år  ny  

2 vararepresentant:      

  

  Jannicke Aspnes   1 år      ny  

Valgkomite Leder:    Steinar Eriksen    2 år  ny   

Valgkomite medlem 1:    Bitten Oldereide   2 år  gjenvalg  

Valgkomite medlem 2:     Håkon Larsen    2 år  gjenvalg  

Valgkomite medlem 3:     Øydis K. Gullikstad  2 år     gjenvalg (har vært komite vara)  

Valgkomite vara:   

  

  Lasse Gareid     1 år  gjenvalg (har vært komite leder)  

Revisor:       Ingar Lillemo    2 år   ny  

Vara Revisor:      Geir Østlie    1 år  gjenvalg (har vært Revisor)  

  

Valgkomiteen har bestått av:  

  

Lasse Gareid    Bitten Oldereide   Håkon Larsen      Frank-Arild Normanseth  

Leder  

  

_____________              _____________                 _____________                                ___________________  

Sign.      Sign.      Sign.                      Sign.  

  

  

Øydis K. Gullikstad  

Vara  

  

________________  

Sign.  

  

  

  

INNKOMNE FORSLAG TIL VALGKOMITEEN OG NYE PRESENTASJONER  

  

Foreslått av Hege Folvik og Anne Grethe Skevik Holen:  

Nestleder: Christian Holen  

  

Valgkomiteens innstilling til Nestleder: Christian Holen  

  

Christian Holen  

Jeg er 54 år ung. Gift med Anne Grethe og har to voksne barn.  

Bærumsgutt som nå bor på Romerike. Arbeidslivet har handlet om maling og byggvare i tillegg har jeg sittet i borettslagsstyre samt 

kommunestyre. Liker å aktivt ta del i det som skjer rundt meg. Anne Grethe og jeg fikk vår første bulldog i 2010. Fransk og engelsk 

bulldog gjelder her i gården. Jeg trives godt med hundeutstilling såvel som våkenetter under fødsel og valpetiden. Føler at jeg kan være en 

bra person inn i bulldogklubben for å videreføre det bra arbeid som gjøres mht fødsel,boas,rygg samt positivitet rundt utstillingsringen. 

Ønsker å bistå i fortsatt bra arbeid i klubben som vi alle trenger.  

  

Valgkomiteens innstilling til Vararepresentanter: Mari Annestad og Jannicke Aspnes  

  

Mari Annestad   

Jeg er 34 år, har ei lita datter på 4,5 år. Jeg jobber til daglig hos Tess Logistikk AS i Lier som Innkjøpsansvarlig. Jeg har hatt Fransk 

bulldog i 13 år, fattet også interesse for utstilling.        I dag har jeg 3 bulldoger boende hjemme hos meg. To tisper på 1 og 3 år, og en 

hanne på 8 år.  Jeg brenner for rasens ve og vel og setter helse og gemytt høyt. Jeg synes klubben vår gjør en god jobb ved å sette helsen til 

hundene våre i fokus.    

  

Jannicke Aspnes  

Jeg er 23 år, jobber som helsefagarbeider, og bor på Stabbestad i Kragerø sammen med min samboer Morten André og våre nå 4 bulldoger i 

en alder fra 2 til 5 år. Vi sammen kjøpte vår første bulldog i 2015, og jeg har lagt min elsk på rasen siden. I 2016 fikk vi vår første tispe, 

som vi da valgte å sette kull på etter gode helseattester og et fantastisk gemytt- så vi driver da et lite oppdrett av rasen, og har valgt å 

fokusere på helse i vårt oppdrett, selv om å reise på utstillinger også er noe vi elsker. Vår fritid går til hundene, og dem lever her som 

fullverdige familiemedlemmer, med plass i både sofa og seng, og dem er med oss over alt.  

Setter veldig pris på at jeg ble kontaktet ang dette, og tror det kan bli veldig spennende!  



   

Valgkomiteens innstilling til Revisor:  

   

Ingar Lillemo  

Jeg er 50 år, gift og bor på Flornes, ei lita bygd i trøndelag. Jobber som faglig leder. For snart syv år siden fikk vi en herlig Engelsk  

Bulldog tispe i hus, og da var det gjort. Har siden vi skaffet oss to Rottweilere vært aktiv i utstillingsringen, så dette er blitt videreført til 

Bulldog’en.. For litt over fire år siden fikk vi vårt første kull med Bulldog valper (Kennel Mjølnirheim).  Kan kort nevne at jeg har holdt på 

med hund siden konfirmasjonsalderen, deriblant aktiv trening i regi av NRH med en av Rottweilerne. I styresammenheng har jeg de siste 

20 årene hatt en del verv innen frivillige organisasjoner, som 4H, Flora IL og lignende. Styreleder og daglig leder i jobbsammenheng.   

  

  

Leder  Arne Øygarden 2 år  

Gjenvalg   

Ja   Blank  

Nest leder   Christian Holen 2 år  

Ny   

Ja   Blank  

Styremedlem   Wenche Skogli 2 år  

Gjenvalg   

Ja   Blank  

Styremedlem   Sølvi Lauritzen Olsen  

2 år   

Ny   

Ja   Blank   

1 vara   Mari Annestad 1 år  

Ny   

Ja  Blank  

2 vara   Jannicke Aspnes 1 år  

Ny   

Ja   Blank  

Valgkomite leder   Steinar Eriksen 2 år  

Ny   

Ja   Blank  

Valgkomite medlem   Bitten Oldereide 2 år  

Gjenvalg   

Ja  Blank  

Valgkomite medlem   Håkon Larsen 2 år  

Gjenvalg   

Ja   Blank  

Valgkomite medlem   Øydis K Gulliksen  

Gjenvalg  

Ja   Blank   

Valgkomite vara   Lasse Gareid 1 år  

Gjenvalg   

Ja  Blank  

Revisor   Ingar Lillemo 2 år   

Ny  

Ja  Blank  

Vara Revisor   Geir Østlie 1 år  

Gjenvalg   

Ja   Blank  

  
  
  

Styret takker alle fremmøte.  



   


