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Tid: Lørdag 1. april 2017 kl. 14.00
Sted: Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Instituttveien, Kjeller
v/Lillestrøm
Viser til tidligere varsel om- og frister for innsending av forslag og
kandidater til verv i klubbens Årsmøtet på FB og NBK hjemmeside

- VEL MØTT Styret

Sak 3: Årsmelding 2016
Norsk Bullmastiff Klubb (NBK) er en landsdekkende klubb som har til formål å fremme
utvikling av den rasen klubben har ansvar for, og arbeide for å bevare rasen ut fra
rasestandard og bruksegenskaper.
Klubben skal:
 bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt vel tilpassede individer
 arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige
former
 legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktivitet med hund
 ivareta medlemmenes kynologiske interesser
 fremme Bullmastiff som brukshund
 formidle kontakt mellom medlemmene - arrangere utstilling
NBK hadde ved inngangen til 2016 102 medlemmer. Grunnet problemer med
medlemsdatabasen og utsending av faktura for medlemskap, er det mange som står som «ikke
medlem» grunnet manglende betaling. Per 10.03.2017 hadde klubben 96 medlemmer hvorav
9 er familiemedlemmer og 1 er utenlandsk medlem, som registrert som betalende medlem.
NBK har 3 æresmedlemmer.

Styrets sammenstetning
Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Per H. Refsdal
Nestleder:
Glenn Hall
Sekretær:
Ingunn Sletvold
Kasserer:
Bente T. Brandseth
Styremedlem:
Ronny Graawe
Styremedlem:
Siri Eitland
Styremedlem:
Kurt Syvertsen
Varamedlem:
Linda Backus
Varamedlem:
Marthina S. Linthon
Varamedlem:
|Jannich S. Hansen

Valpeformidlere:
Redaksjon:
Valgkomite:

Vara:
Revisor:

Paivi Kainulainen
Bente Brandseth
ikke bestatt, men ivaretatt v/leder
Kurt Ove Glinje
Siv Solås
Mary Heli
Tommy Stenberg
Einar Madsen
Tommy Stenberg

Møter
Det har i perioden gjennomført 10 styremøter, 7 møter i 2016 og 3 i 2017. Alle møter ar
gjennomført som telefon-/nettmøter. Dette har vært en ny møteform for mange av styrets
medlemmer, men er en alternativ møteform som benyttes i stor utrekning innen mange
bransjer hvor store avstander vanskeliggjør gjennomføring av styre møter. I tillegg benytter
styret seg av en lukket gruppe på FB for løpende dialog.

Bulltreff 2016
Honne kurs og konferansesenter på Biri mellom Gjøvik og Lillehamer var lokasjon
Bulltreffet. Treffet ble arrangert 20. august. Til treffet var det påmeldinger både fra Sverige og
Danmark i tillegg til de Norske deltakerne. Bulltreffet 2016 ble ett vellykket arrangement
også takket være svært godt og tørt vær.
Dommer var John F. Bisatt fra England.
Resultater fra alle klasser er publisert på hjemmesiden, på Face Book og i Bullshot.
BIR ble Rambull’s Quarterflash, eier Mary Heli
BIM ble Divide Et Impera Big Apple, eier Benedichte Hilt Mangerøy
Under middagen ble vinner av BullCup’ens BIR og BIM markert med overlevering av
diplom.
På Bulltreffet 2016 var det påmeldt 31 hunder, dette er langt færre hunder enn på treffet 2015
(59 stk)., men årsaken ligger nokk i at EURODOG Showet ble arrangert samme helg i samme
lokaler og trakk mange.
Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av Bulltreffet og alle som har bidratt til at dette
ble ett vellykket treff for vår rase med sosialt samvær for eierne. Den årlige auksjon og salg
av effekter med nedsatte priser gav klubben nødvendige inntekter og at klubben kommer ut
økonomisk positivt etter Bulltreffet 2016.

Bullcup
Bullcupen har i 2016 blitt oppdatert av Ingunn Sletvold i styret. Oppdateringen har skjedd på
grunnlag av registreringer i Dog Web.
BIR Bullcup-16 ble Rambull's Quarterflash, eier og oppdretter Mary Heli
BIM Bullcup-16 ble Charmie Del Paèse, eier Lill og Malvin Solberg og oppdretter Andreas
Kirschstein (Tyskland).
30 hunder deltok i bullcupen 2016.

Bull-Shot
Det har blitt utgitt to Bull-Shot i 2016.
Vi har i styret ingen som påtar seg ansvar for redaktøroppgaven. Leder og sekretær har vært

limen i å få produsert de to utgavene i 2016. Noen få har bidratt med artikler og styret må ha
hjelp av Hilde Kjeldby til å «sette opp bladet» (layout).
Målsetning om 4 utgaver pr. år mener vi blir for mye, da andre medier som NBK’s
hjemmeside, NBK’s Facebok side og NKK’s nettsider ivaretar utstillingsresultater og nyheter
fortløpende og det er vanskelig å få stoff til å fylle medlemsbladet.
Det er ikke mottatt stoff til medlemsbladet fra noen av medlemmene i perioden.

Hjemmeside
Klubben oppdaterer hjemmesiden jevnlig. Norsk Bullmastiff klubb bruker i tillegg egen Face
Book side for å gi informasjon til medlemmene.
Det er etterlyst møtereferater og om disse kan gjøres tilgjengelig for medlemmene. Styret vil
etterkomme dette og legge referat ut på hjemmesiden, men må se over slik at
personopplysninger krav til personvernet.

Trøgstad 10.03.2017 Styret v/Per H. Refsdal

Årsberetning helse 2016
Styret har ikke lyktes i å oppnevne en egen helsekomite i 2016. Det har vært én aktuell
oppgave for en eventuell helsekomite. I mai 2016 fikk klubben invitasjon til å delta i en
arbeidsgruppe om helseproblemer forbundet med kortsnutede hunderaser. Informasjon om
dette ble videreformidlet i Bullshot. Jeg tok på meg å følge opp dette, og representere NBK
med bidrag til arbeidet. Arbeidsgruppen er nå avsluttet. Informasjon om arbeidet som ble
gjort, om konklusjoner og mulige tiltak, skriver jeg om i neste Bullshot.
Angående klubbens aktivitetsplan for 2016, målet "holde oversikt over helseproblemene i
rasen" og tiltaket "samarbeide med de nordiske land": i forbindelse med arbeidet i gruppen
nevnt i forrige avsnitt, har jeg satt meg inn i (og hentet informasjon fra) Svenske Bullmastiff
Klubben sitt RAS-dokument og Danske Bullmastiffklubbens helseundersøkelse om
rasetypiske sykdommer (2010). Et direkte samarbeid har det ikke vært, det er derfor behov for
at målet settes også for 2017, slik at det kan følges opp bedre.
Vi har også planlagt for 2017 at styret kontakter den svenske klubben. Dette for å se hvordan
de har utarbeidet sine retningslinjer for avl, i forhold til kvalitetssikring av avl og valper som
formidles via klubben. Klubbens retningslinjer for avl ble sist revidert i 2013.
Ingunn Sletvold
Sekretær

Sak 4: Innkomne forslag
Forslag til Årsmøtet fra styret «Poenglikhet»

I styremøte 2-2017 drøftet styret behovet for avklaring om hvordan NBK skal avklare hvilken
Bullmastiff som er vinner av Bull Cupen om det er poenglikhet mellom to eller flere Buller,
etter endt Bullcup.
Styret har naturlig valgt at den Bullmastiff som har beste plassering på Bulltreffet vil da være
den rettmessige vinner av Bull Cupen ved poenglikhet.
Styret fremmer forslag om å ta dette inn i vedtektene ved årsmøtet 1. april 2017 på Kjeller.
Styret.

Sak 5: Regnskap
(se eget vedlegg)

Sak 6: Budsjett

Sak 7: Revisjonsberetning

Til årsmøtet i 2017 for Norsk Bullmastiff Klubb
Revisjonsberetning for revidert årsregnskap 201 6
Som revisor for 2016 har undertegnede revidert årsregnskapet for 2016 for NBK. Revisjonen
omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i
årsregnskapet, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet.
Undertegnede mener at årsregnskapet med balanseregnskapet gir et korrekt uttrykk for
foreningens økonomiske stilling pr. 31. desember 2016.
Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 1576,- og en egenkapital ved årets slutt på l kr.
81 757,-. Kontantbeholdningen er på rundt kr. 73.000,-.
Inntektene fra medlemskontingenten er gått noe ned, som kan skyldes en forskyvning av
utbetalingene fra NKK, der noe av kontingenten for 2016 kommer i 2017.
Det er registrert noen unøyaktigheter på salg av lodd og effekter på årets Bulltreff, men styret
har til hensikt å rydde opp i dette i løpet av våren 2017 og revisor regner med at dette blir
ordnet..
Aktivitetsplanen
Revisor oppfordrer alle medlemmene om å arrangere turer. Bruk Klubbens Facebooksider til
annonsering av slike.
Klubben bør fortsatt få til noen flere aktiviteter for medlemmene.
Styrets arbeid i 2016, styrereferatene
Alle postene i regnskapet er hjemlet i godkjente styremøter, men styret bør ha litt mer orden
på protokollene etter hvert styremøte enn de hadde i 2016.
Problemet med å skaffe folk til aktiviteter er fortsatt en utfordring for Klubben. Redaktøren
bør fortsatt få mer støtte til innlegg i Bull-Shot, som fortsatt er meget bra.
Einar Madsen, Kjeller 1. april 2017, Sign.

Sak 8: Valg
Valgkomiteens forslag til nytt styret i NBK 2017-18
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Per H. Refsdal
Glenn Hall
Inngunn Slettvold
Bente Brandseth
Ronny Graawe
Kurt Syvertsen
Siri Eitland

ikke på valg
velges for 2 år
ikke på valg
velges for 1 år
ikke på valg
velges for 2 år
velges for 1 år

1.Varamedlem:
2.Varamedlem:
3.Varamedlem:

Kjærsti A. Bjørnstad
Påivi Kainulainen
Marthina S. Linhton

velges for 1 år
velges for 1 år
velges for 1 år

Revisor:
Vara revisor:

Einar Madsen.
Tommy Stenberg

velges for 1 år
velges for 1 år

Valpeformidler:
Valpeformidler:

Päivi Kainulainen
Bente Brandseth

velges for 1 år
velges for 1 år

Redaktør:

Velges av styret

Helsekomite:

Oppnevnes av styret

Valgkomite:

Oppnevnes av styret

