NORSK BULLMASTIFF
KLUBB
________________________________________________

Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb
Lørdag 30. mars 2019 kl. 14.00
Sted: NKK sine lokaler i Nordåsveien 5, 1251 Oslo

Medlemmer (hovedmedlemmer og familiemedlemmer) som har betalt sin kontingent for
inneværende år har stemmerett ved personlig fremmøte. Hvert medlem kan medbringe inntil
2 fullmakter. Hver fullmakt må underskrives av det medlem som gir fullmakten.
_________________________________________________________________________
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Vedlegg 1

4. Årsberetning styret NBK 2018
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 veltilpassede 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 pr. 03.03.2019 79 betalende medlemmer hvorav 6 er familiemedlemmer.
NBK har 2 æresmedlemmer.

Styrets sammensetning
Styret har i 2018 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Helge Seglem
Glenn Hall
Ingunn Sletvold
Ronny Graawe
Kjersti A. Bjørnstad (trakk seg januar 2019)
Kurt Syvertsen
Päivi Kainulainen
Elisabeth Sylling Fjellstad
Siv Solås
Hilde Kjeldby

Valpeformidlere:

Jannike Lønø
Bente Brandseth
Hilde Kjeldby
Tommy Stenberg, leder (trakk seg januar 2019)
Annette Hauen Martinsen (vara, inn som ny leder januar 2019)
Mary Heli
Sven-Erik Vatne
Hilde Kjeldby
Siv Solås
Päivi Kainulainen
Hanne H. Nielsen

Redaksjon:
Valgkomite:

Helsekomite:

Revisor:

Einar Madsen
Tommy Stenberg

Kjersti A. Bjørnstad trakk seg som styremedlem januar 2019. Hun ble ikke erstattet da
årsmøtet er like om hjørnet. Tommy Stenberg trakk seg som medlem/leder av valgkomiteen
januar 2019, der ble Annette Hauen Martinsen ny leder (hun var varamedlem). Hilde Kjeldby
har vært klubbens redaktør.

Styremøter
Det har i perioden vært gjennomført 12 styremøter; 9 møter i 2018 og 3 møter i 2019.
Styremøtene har hatt nettmøter som møteform i perioden. I tillegg benytter styret seg av en
lukket gruppe på Facebook for løpende dialog.

Bulltreff 2018
I 2018 var det Hotel Hadeland på Gran som var vertskap for Bulltreffet. Treffet ble arrangert
18. august. Til treffet var det påmeldinger fra Finland, Sverige og Danmark i tillegg til norske
deltakere. Det var totalt 33 påmeldte (6 valper + 27 voksne, hvorav 7 hanner og 20 tisper).
Bulltreffet 2018 var et vellykket arrangement. Årets utstilling ble dessverre offer for ustabilt
vær med mye regn. Dommer var Bradley Richards, England/Spania. Ringsekretær var
Therese Granlund Haugen. Skriver var Mette Svendsen.
Resultater fra alle klasser er publisert på Facebook og i Bull-Shot.



BIS: Hyerdunscar Northern Soul
BIM: Optimus Living Proof

Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av Bulltreffet og alle som har bidratt til at dette
ble et vellykket treff for vår rase med sosialt samvær for eierne. Den årlige auksjon og salg
av effekter med nedsatte priser gav klubben gode inntekter.

Dogs4All
Styret besluttet å ikke arrangere rasestand, men NBK var påmeldt raseparaden en av
dagene. Ett medlem deltok i raseparaden.

Bullcup
Bullcupen har i 2018 blitt oppdatert av Ingunn Sletvold i styret. Oppdateringen har skjedd på
grunnlag av registreringer i DogWeb.
 BIR Bullcup 2018 ble Optimus Living Proof, eier Hilde Kjeldby og oppdretter Peter
Myers/Deborah Morgan.
 BIM Bullcup 2018 ble Rambull Quarterflash, eier og oppdretter Mary Heli.
Under middagen på Bulltreffet ble vinnere av Bullcup’ens BIR og BIM for 2017 markert med
overlevering av diplom.

Bull-Shot
Det har blitt utgitt to Bull-Shot i 2018. Hilde Kjeldby har hatt ansvar for redaktøroppgaven.
Målsetning om 3-4 utgaver pr. år er ikke innfridd, og det er vanskelig å få stoff til å fylle
medlemsbladet. Takk til de bidrag vi har fått fra medlemmer!
Klubben må vurdere om vi skal gi ut en utgave pr år i papirformat og 2-3 utgaver via
hjemmesiden vår. Ved sistnevnte løsning kan medlemmene få passord tilsendt på e-post, og
logge seg inn for å lese. NBK har per d.d ikke en egen e-postliste til medlemmene, men det
kan ordnes. For øvrig, se redaktørs beretning.

Hjemmeside
Hilde Kjeldby har gjort en god jobb med å oppdatere hjemmesiden. Bull-Shot 01/2019 ligger
tilgjengelig på hjemmesiden nå (passordbeskyttet).

03.03.2019 Helge Seglem
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5. Helsekomiteens årsberetning 2018
Helsekomiteen 2018 har bestått av leder Hilde Kjeldby, medlemmer Päivi Kainulainen,
Hanne H. Nielsen og Siv Solås. Vi har kommunisert etter behov via messenger.
En av hovedoppgavene 2018 var å revidere RAS (Versjon 2_2019), og ble behandlet på
styremøter i Norsk Bullmastiff Klubb i løpet av 2018. Arbeidet ble startet opp på senhøsten
tross fraværende informasjon fra NKK. Utkast til RAS v2 blir delvis gjengitt i neste Bull-Shot.
På NKK sine RAS-sider står det blant annet: ”Det vil legges ut en veileder for revisjon av
RAS i god tid før dette er aktuelt". Pr. november 2018 så vi ikke at dette var gjort. Vi tok
kontakt med Kim Bellamy via e-post den 12.11.2018 men fikk ikke svar. (NKK gikk ut med
info om utsettelsen 10.01.2019)
Videre har vi observert at det snakkes om bruken av HD/AD i avlen på rasen. Disse
diskusjonene går for det meste på facebook-sider som ikke har noe med NBK å gjøre, og er
delvis lukkede der kun medlemmer i gruppen kan kommentere. Dette medfører at
informasjonen blir begrenset og delvis feil/mangelfull. Temaet blir derfor kraftig belyst i BullShot 1/2019.
Det har videre vært diskutert om klubben skal gjennomføre en ny Helseundersøkelse i regi
av Veterinærhøgskolen og NKK (sist foretatt i 2010). Helsekomiteen har vært i kontakt med
ansvarlig veterinær/forsker Frode Lingaas i saken. Med tanke på det lave medlemstallet, få
kull født i deler av perioden, forventet svarprosent i forhold til populasjonen på landsbasis,
klubbens økonomi så avventer vi.

Hilde Kjeldby
Leder i Helsekomiteen

Vedlegg 3

6. Valpeformidleres årsberetning 2018
Det har vært 4 innmeldte valpekull i 2018.
Valpeformidlere har bistått i 1 omplassering.
Valpeformidlere har hatt flere henvendelser per telefon og mail.

Valpeformidler
Jannike Lønø

Valpeformidler
Bente Brandseth
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7. Redaktørens årsberetning 2018
Det har vært produsert og utgitt to nummer av medlemsbladet Bull-Shot i 2018. Planen var
tre nummer, men utover høsten det ble klart at kostnadene til trykking og utsendelse av det
siste nummeret ville tære for mye på klubbens økonomi. Siste kvartal av året skulle også
brukes til revisjon av RAS (Rasespesifikk AvlsStrategi), og siden dette er overlappende
ressurser ble RAS prioritert foran Bull-Shot. Planen for 2019 er å prøve digital utgivelse av
bladet, det vil si legge det ut (passordbeskyttet) på klubbens hjemmeside. Men klubben vil
fortsatt prioritere trykking av det nummeret som etterfølger det årlige Bulltreffet.
Trykkeriet som benyttes, WISA, yter stor service rundt utgivelsene. Trykkeriet mottar
medlemsliste fra redaktøren i forkant av hver utgivelse, og de sender ut bladene etter
trykking.
Bladet sendtes ut til medlemmer (hoved-/familiemedlem) i NBK samt norske
eksteriørdommere som dømmer rasen vår. I tillegg sendes det tre eksemplarer av hvert
nummer til Nasjonalbiblioteket (Pliktavlevering).

Hilde Kjeldby
Redaktør
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8. Revidert regnskap

Kommentarer til regnskap 2018
Diverse utgifter
Overføring av kr 4.000,- til Hilde Kjeldby den 05.05.17 (IF 19) mangler bilag / forklaring.
Pengene ble avsatt som en kassebeholdning i 2017.
Siden dette ikke er avklart er beløpet ført som diverse utgifter i 2018.
Varelager / Beholdningsendring
Dette er beholdning av innkjøpte varer for videresalg / utlodning. Verdien på dette har vært
litt skjønnsmessig vurdert tidligere år. Det er kostnadsført en beholdningsendring (reduksjon
av varelager) på kr 2.000,00 slik at varelager pr 31.12.18 er redusert til kr 2.000,-.
Inntekter
Inntektene var på kr 47 568 som er 5%, kr 2 403, høyere enn i 2017 (45 165). Dette er jevnt
fordelt på bulltreff, oppdretterliste og kontigenter.
Kostnader
Kostnadene har gått ned med 13,5%, kr 9 546, i 2018. Spesielt er det utgifter ifbm bulltreff
som er redusert, mens trykking av Bullshot fortsatt øker noe i forhold til 2017.
Datakostnadene er også økt i 2018.
Resultat
Regnskapet viser et underskudd for 2018 på kr. 13 611,59. Dette beløpet trekkes fra
egenkapitalen som går ned fra kr 56 170,83 til kr 42 623,12. Resultatet for 2017 var et
underskudd på kr 25 522,48.
Kasse / Bank
Kassebeholdningen på kr 4 000,00 er satt til kr 0,- og beløpet ført som diverse utgifter.
Bankinnskudd pr 31.12 gikk ned fra kr 48 234,71 til kr 40 623,12 i 2018.

02.02.18
Per Nymo
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9. Budsjett 2019
Budsjett 2018
Driftsinntekter
Bulltreff Påmelding
Bulltreff katalog
Bulltreff Auksjon
Bulltreff Lodd
Bulltreff Kafe
Medlemskontigent
Salgsinntekter
Momsrefusjon
Annonse Bull-Shot
Oppdretterliste
Kontantkasse
Sum inntekter
Driftkostnader
Bulltreff overnatting
Bulltreff bespisning
Bulltreff dommer
Ringpersonel
Bulltreff premier
Bulltreff div utg
Innkjøp salgsvarer
Sum vare kostnader
Andre driftskostnader
Leie lokaler
Messe/reklame
Regnskaphonorar
Bull-Shot trykking
Redaktør Bull-Shot
Webhotell
Møter/kurs
Diverse utgifter
Gebyr bank
Tap fordringer
Sum andre driftskostnader
Sum driftsutgifter
Inntekter
Overskudd/underskudd

Budsjett 2019

18 000,500,5 000,1 000,0
32 000,1 000,2 000,1 000,3 200,0
63 700,-

14 000,500,5 000,1 000,0
30 000,1 000,0
1 000,3 200,0
55 700,-

3 000,1 500,0
5 000,4 000,2 000,1 000,16 500,-

3 000,1 500,0
7 000,4 000,2 000,500,18 000,-

500,0
5 500,20 000,7 500,1 500,0
1 000,500,0
35 500,52 000,63 700,- 11 700,-

3 000,0
5 500,8 000,0
1 500,0
1 000,500,0
19 500,37 500,55 700,18 200,-

Utarbeidet for Norsk Bullmastiff Klubb
Ronny Graawe, Kasserer
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10. Revisors rapport
Til årsmøtet i 2019 for Norsk Bullmastiff Klubb
Revisjonsberetning for revidert årsregnskap 2018
Som revisor for 2018 har undertegnede revidert årsregnskapet for 2018 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 2018.
Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 13 637,23 og en egenkapital ved årets slutt på kr.
42 523,12. Kontantbeholdningen er på rundt kr. 40.000,-.

Aktivitetsplanen
Revisor oppfordrer alle medlemmene om å arrangere turer. Bruk Klubbens Facebook til
annonsering av slike.
Styrets arbeid i 2018, styrereferatene
Alle postene i regnskapet er hjemlet i godkjente styremøter.

Einar Madsen, Kjeller 1. mars 2019.
Sign.
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11. Aktivitetsplan 2019
MÅL

TILTAK

Arrangere årsmøte

Gjennomføre 30. mars 2019

Arrangere Bulltreff

Gjennomføre 10. august 2019

Øke medlemstallet i klubben

Se på vilkår for oppdrettsliste.
Oppdatere klubbinfo og distribuere via oppdrettere
m.m.

Økt kommunikasjon med medlemmene

Ha en aktiv Facebookside.
Oppdatere hjemmesiden kontinuerlig.
Oppfordre til sosiale treff i distriktene, gjerne i
forbindelse med andre aktiviter (utstilling etc.)
Ut på tur aldri sur, bør være mottoet

Lage et godt og informativt Bull-Shot

Gi ut minst 3 utgaver per år, 1 i papirform og (minst)
2 elektronisk.

Jobbe med helserelaterte tema

Revidere RAS i 2019.
Skrive om helserelaterte tema i medlemsbladet.
Spre relevant info på facebooksiden.

Spre informasjon om rasen til publikum

Melde på raseparade på Dogs4All.
Vurdere rasestand på Dogs4All.
Gi gode, utfyllende svar til de som tar kontakt via
FB-siden.
Vis hunden frem og ikke vær redd for å stikke deg
litt frem på en positiv måte
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12. Behandling av medlemskontingent

Behandling av kontingent for 2020
Kontingent for 2019 er kr 500,- for medlemmer og kr 75,- for familiemedlem. Grunnbeløp på
kr 190,- går direkte til NKK, mens Norsk Bullmastiff klubb får kr 310,- pr medlem og kr 75,- pr
familiemedlem.
Styrets innstilling til vedtak:
Kontingent for 2020 skal være på samme nivå som 2019.

13. Innkomne saker
Vedlegg 10

13A) Innsendt av Ronny Graawe
Klubben ved styret lager til et infoskriv om klubben. Oppdrettere som vil være registrert på
klubbens sider/blader etc må levere dette til nye valpekjøpere. Dette for om mulig få fanget
opp nye Bullmastiff eiere/forverter til å bli medlem i klubben.
Styrets innstilling: I praksis vil det være vanskelig å kontrollere om dette blir fulgt opp, men
kan være et godt utgangspunkt til en revidering av vilkårene for å være registrert som
oppdretter i NBK. Nytt styre må revidere vilkårene i “Oppdretters plikter”, og inkludere punkt
“Oppdrettere tilsluttet NBK skal informere valpekjøpere om NBK ved å levere et
informasjonsskriv”.

Vedlegg 11
13B) Innsendt av Eric A. Kjeserud:
- Om medlemmet ikke er satt opp som kandidat til noen verv i Norsk Bullmastiff Klubb, er
dette IKKE en sak til årsmøtet 2019.
- Om medlemmet er satt opp som kandidat til verv i Norsk Bullmastiff Klubb, ER dette sak til
årsmøtet 2019.
Sak til årsmøtet i Norsk Bullmastiff Klubb 2019
Medlemmet har kommet med svært nedsettende og sjikanerende kommentarer, offentlig på
Facebook, om Meg, mitt oppdrett, valpekjøpere samt andre.
(Teksten er her kortet ned ved å utelate sitateksempler fra FB)
Når en tillitsvalgt i Norsk Bullmastiff Klubb tillater seg, å skrive slikt offentlig på Facebook, er
dette svært skadelig for klubben.
Det kommer i tillegg helt tydelig frem av facebook-kommentarer til medlemmet at han har
bidratt til å spre negativ omtale av meg til oppdrettere både i Norge og Skandinavia. Dette er
for øvrig noe medlemmet også har gjort tidligere med andre. Dette er styret kjent med. Det
viser at dette er gjentagende handlinger fra medlemmet, som er fullstendig uakseptable.
Som medlem og oppdretter i Norsk Bullmastiff Klubb reagerer jeg svært sterkt på at en
mangeårig tillitsvalgt i Norsk Bullmastiff Klubb kan bedrive slikt og fortsette i sitt verv, uten
noen form for reaksjon. Det må forventes at en mangeårig tillitsvalgt vet bedre. Jeg kan ikke
på noe måte si at slikt er forenelig med en tillitsvalgt rolle i Norsk Bullmastiff Klubb, og etter
Norsk Kennel Klubb`s lover § 7-2.d.

Vil samtidig minne om et par tidligere saker i Norsk Bullmastiff Klubb ang Facebook
kommentarer: Medlem ekskludert, varamedlem i styret måtte gå av, og i samme tidsrom
som sakene, hadde medlemmet verv i Norsk Bullmastiff Klubb, og han er godt kjent med de
reaksjonene som ble gitt.
Jeg ber årsmøtet om:
Medlemmet fratas alle verv i Norsk Bullmastiff Klubb.
Medlemmet får IKKE inneha verv i Norsk Bullmastiff Klubb i minimum 5 år jfr.: Norsk Kennel
Klubb`s § 7-3. e og f.
Jeg har kopi av alle facebook-kommentarer. Andre saker det er referert til, har styret i sine
papirer.
Med Hilsen
Eric Andre Kjeserud
Nannestad 22.02.2019

Styrets innstilling: Medlemmet har ikke vært med og vurdert denne saken, da dette
omhandler han.
Facebook-diskusjonen det vises til ble tatt opp i styremøte 09/2018. Sak 31/2018:
“Prinsipper rundt NBK’s Facebookside og ytringer på sosiale medier. Ett styremedlem har
deltatt i en diskusjon i en facebookgruppe (utenfor klubbens regi), hvor personangrep har
forekommet. NBK ble gjort oppmerksom på dette av et ikke-medlem via et innlegg på
klubbens FB-side. NBK kommenterer på innlegget og understreker at det IKKE er styret i sin
helhet som står bak meningene som er uttalt i nevnte diskusjon. Det er enighet om at dette
ikke er akseptabelt. Personangrep og negativ ladede diskusjoner skal ikke forekomme i
sosiale medier av styremedlemmer i NBK. Som NBK’s ansikt utad skal vi alltid opptre
saklige.
Styremedlemmet beklager sin opptreden i diskusjonen.”
Styret er enig i at det som ble skrevet av XX ikke er akseptabelt. Styret i sin helhet beklager
det inntrufne. Samtidig foregikk diskusjonen på en delvis begrenset facebook-gruppe og
saken er ensidig belyst her. Styret er kjent med at relasjonen mellom innsender av saken og
XX, er preget av en langvarig konflikt/personlig uoverensstemmelse mellom de to som
privatpersoner.
XX har nå beklaget sine uttalelser i denne saken overfor styret, og er enig i at NBKs
styremedlemmer skal opptre saklige i kraft av sitt tillitsverv. Styret har tillit til at XX vil
imøtekomme dette.
Forslag om disiplinærreaksjoner i form av tap av tillitsverv og tap av rett til tillitsverv i NBK for
XX, tiltres ikke.
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13C) Brev fra Eric A. Kjeserud - til behandling på årsmøte
Nannestad 11.12.2018
Bekymringsmelding/Mistillit av Styret i Norsk Bullmastiff Klubb.
Som betalende medlem i Norsk Bullmastiff Klubb som er forkortet til NBK, har de nå sperret
meg med flere i å sende mld på face. De har og blokkert meg med flere til å se oppdatering
med bullecupen.
Jeg sender mld til leder i NBK fine er at det, er blitt SETT men hører ingen ting tilbake. NBK
spør sine medlemmer HVOR de skal ha Bulltreffet i 2019? Jeg som oppdretter av Bullmastiff
og betalende medlem får ikke den anledningen til å komme med et ønske da jeg er blokkert
Å komme inn i styret til NBK er HELT fjernt, eller komme med forslag, De forkaster
medlemmene sine ønsker. Det er kun de som er venner og er enig med de som sitter der nå
,og har vert der siden 1987. NBK tåler ikke kritikk eller at betalende medlemmer kommer
med forslag.
Er du ikke enig i det NBK gjøre så fryser de deg ut eller BLOKKERER deg på Fac hvis du
kommer med kritikk. Jeg med flere som oppdretter av Bullmastiff får ikke tilgang til dem sin
side. Hva skal vi med et slikt styre da?
Ikke nok med det flere saker er ikke lagt ut på dem sin hjemme side, det alt i fra Sakspapirer
til budsjett for flere år tilbake. Verste er at det GÅR IKKE Å ENDRE DENNE KLUBBEN
HVIS DE IKKE LIKER DEG ELLER AT DU HAR ANDRE SYNSPUNKTER.
Det var 4 betalende medlemmer som kom med div forslag, til NBK, men alle forslag ble
avist på grunn av enkelte navn som sto der.
Så til Norsk Bullmastiff Klubb. ER DET IKKE PÅ TIDE AT DERE SOM HAR SURRET OG
FÅTT MEDLEMMER BORT I FRA KLUBBEN I ALLE ÅR AT DERE TAR MED DERE
HATTEN Å GÅR AV. La andre forlov til å overta. Dere ødelegger rasen med det dere holder
på med.
MvH
Eric Andre Kjeserud (Bullevikingdogs)

Styrets kommentarer:
Vi har forsøkt å oppnå kontakt med NKK for å få råd og veiledning i hvordan vi skal håndtere
et slikt brev, men vi har ikke fått svar. Dette ble ikke innsendt som en sak til årsmøte, men
slik styret har forstått det, kunne vi bedt Kjeserud sende det inn som sak til årsmøtet for

behandling der. Styret velger derfor å ta det på årsmøte som en informasjonssak, med våre
kommentarer til innholdet.
Angående blokkering på klubbens Facebook-side: Kjeserud har fått forklaring på grunnlaget
for blokkeringen, og det er flere årsaker til blokkeringen. Kjeserud hadde blokkert flere av
styrets medlemmer på Facebook, så de ikke kunne se hans innlegg på klubbens side. I
tillegg bidro han ofte med kommentarer av negativ art. Styret tillater ikke nedsettende eller
negative kommentarer om klubben på vår side. I 2016 ryddet vi i diskusjoner skrevet på FBsiden vår, og vi slettet all kritikk som andre har skrevet (både om klubben og om Kjeserud).
Dette var også Kjeserud sitt ønske. I den forbindelse skrev styret til Kjeserud: "Styret har blitt
enige om at vi vil rydde i innlegg og kommentarer her på siden vår, og at innlegg på siden
skal være konstruktive og fremme klubben og dens arbeide. Fremover bør støtende eller
konfliktskapende innlegg unngås. Kritikk mottas også med takk, men bør formuleres direkte
til styret". Blokkeringen av Kjeserud i 2017 var fordi dette ikke ble imøtekommet. Vi skrev
også at vi vil oppheve blokkeringen, dersom man sørger for at alle kan se sine innlegg, og er
villig til å etterfølge retningslinjene for kommentarer på siden vår. Dette gjelder fremdeles.
Alle innkomne forslag til årsmøtet i NBK blir behandlet på ordinær måte ved avstemning på
årsmøtet. Flertallet blir vedtatt. Kun medlemmer i NBK har stemmerett.
Vi beklager at både forrige styre og sittende styre har hatt problemer med å få oppdatert
hjemmesiden til klubben. Dette er nå ivaretatt.
Det er på årsmøtet styrets sammensetning blir vedtatt, etter avstemning på innkomne
forslag. Det er derfor på årsmøtet (og i forkant av) at styrets sammensetning kan påvirkes.
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14. Valg av nye kandidater til klubbens verv

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i NBK 2019-2020
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Helge Seglem
Glenn Hall
Ingunn Sletvold
Ronny Graawe
Päivi Kainulainen
Einar Martinsen
Helge Flatås

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

1. Varamedlem
2. Varamedlem
3. Varamedlem

Hilde Kjeldby
Martine Strand
Sindre Eikli

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

Revisor
Vara revisor

Einar Madsen
Bente Brandseth

velges for 1 år
velges for 1 år

Valpeformidlere

Jannike Lønø
Bente Brandseth

Redaktør

oppnevnes av styret

Helsekomite

oppnevnes av styret

Valgkomite

Annette Hauen Martinsen
Mary Heli
Sven-Erik Vatne
Elisabeth Sylling Fjellstad (vara)

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

