Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb februar 2015
Sted: pr. e-post
Deltagere: Lisbeth Nymo, Annette Hauen Martinsen, Ronny Graawe, Mary Heli, Unni Madsen, Hanne
H. Nielsen, Siri Eitland, Linda Backus, Hilde Kjeldby.
Referent: Hilde Kjeldby
Sak 01/2015
Godkjent.

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 02/2015
Godkjent.

Godkjenning av referat 14.11.2014

Sak 03/2015 Post/Info
Invitasjon til Hamar Hundefestival 15-16 mai 2015: ingen i styret føler behov for å bruke tid på dette.
Sak 04/2015 Bulltreff 4/9-2015
Arbeidsliste – ansvar: se eget vedlegg. Mye som må avklares snart.
Fordeling av oppgaver etter årsmøtet.
NKK bekreftet at vi må ta samme påmeldingspris som den billigste på EDS, dvs kr. 590 for voksen og
kr. 400 for valper. Registrert i Arra.
Sak 05/2015 Bulltreff 20/8-2016
Vi har fått et tilbud fra Honne på kost og losji og er enige om at dette er et greit tilbud.
Dato for bulltreffet er lagt inn i terminlisten NKK.
Dommer – sende forespørsel etter årsmøtet 2015.
Sak 06/2015 Årsmøte 2015
Sted: Kjeller. Tid: lørdag 18/4 kl. 14:00. Unni baker kake.
Sakspapirer er produsert og tilnærmet ferdig. Venter på 5-ukers fristen (= 14/3) for medlemmer å
komme med forslag.
Legges ut på hjemmesiden og på facebook i uke 12.
Husk å ta med fersk medlemsliste til årsmøtet.
Sak 07/2015 Aktivitetsplan
Forslag til aktivitetsplan er vedlegg til sakspapirer på årsmøtet.
NBK stand på EDS – fredag og lørdag. Hanne kan sitte noe på fredag. Lørdag må stand for det meste
være ubemannet.
På standen bør det være en del infomateriell om klubben og rasen.
Litt eldre nummer av Bull-Shot kan også legges ut der.
Bilder til stand vurderes, og ødelagte rammer kjøpes inn nye.
Forslag: Foredrag av fysioterapeut på dyr, Marie Tobiassen.
Hvor og når?

Sak 08/2015 Avlsrådskurs NKK 2015
Kostnader til kurs og overnatting dekkes for 3 personer i styret/helsekomiteen.
Referat kommer i Bull-Shot 1/2015.
Sak 09/2015 Eventuelt
Helsekomiteen har produsert dokumentet ”Bullmastiff type – sunnhet og overtyping”. Godkjent av
styret. Distribueres via hjemmeside og facebook og kopieres opp til passende anledninger.
Neste styremøte avtales senere

*
Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb 18. april 2015
Sted: Kjeller v/ Lillestrøm
Tilstede: Bjørn Malmo, Ronny Graawe, Mary Heli, Hanne H. Nielsen, Siri Eitland, Unni Madsen,
Lisbeth Nymo, Hilde Kjeldby
Ikke møtt: Bente T. Brandseth, Linda Backus
Referent: Bjørn Malmo/Hilde Kjeldby
Sak 10/2015
Ikke sendt ut

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 11/2015 Godkjenning av referat februar 2015
Ikke behandlet
Sak 12/2015 Post/Info
Mail fra NKK: Årsrapport for aktiviteter 2014 for klubben ble fylt ut og er sendt til NKK 22/4-15 (frist
30/4-15).
Gjennomgang av hvordan og hva som må gjøres i hht Brønnøysundsregistrene og lederskifte.
NKK og momskompensasjon. Undertegne resultatregnskap og sende inn hele regnskapet m.m.
Evt. delta på NKKs representantskapsmøte
Beskjed til NKK om lederskifte og sendde referat fra årsmøtet.
Sak 13/2015 Bulltreff 4/9-2015
Diskutert innkjøp til utstillingen. Se på ulike produsenter av rosetter.
Premier må avgjøres snarlig og bestilles. Sak på neste styremøte.
Kontakte hotellet på Fornebu angående felles middag og eget rom for auksjon og sosialt samvær
fredag 4/9-15
Få bekreftelse på avbestilling av Drammen Hundepark
Sak 14/2015 Årsmøte og reiseutgifter
Innvilget dekning av flyreiser til 2 styremedlemmer (Ronny og Mary) i anledning årsmøtet. Disse
sender kvitteringer til Bjørn for attestasjon.

Sak 15/2015

Eventuelt

Neste styremøte: 27. april 2015 – 1. mai 2015 via E-post
*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb 30. april – 5. mai 2015
Sted: Per e-post
Deltagere: Bjørn Malmo, Ronny Graawe, Hilde Kjeldby, Bente T. Brandseth, Hanne H. Nielsen, Mary
Heli, Unni Madsen, Siri Eitland, Linda Backus, Lisbeth Nymo
Referent: Hilde Kjeldby
Sak 16/2015
Godkjent

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 17/2015
Godkjent

Godkjenning av referat februar 2015 og 18. april 2015

Sak 18/2015 Post/Info
Sende til NKK: protokoll fra årsmøtet, info om lederskifte (nok med klubbadm.?) og lovendringer for
godkjenning
Sak 19/2015 Fordeling av oppgaver og ansvar i nytt styre.
Besvare klubbmailer (utstillinger etc.)
Hjemmesiden – ansvar/oppdateringer
Facebook – ansvar for å sjekke/besvare klubbsiden
Arra (4/9-15) – katalog, PM, utsendelse av katalognr.
Kontaktperson ECS 4/9-15 (norske og utenlandske forespørsler)
Medlemsoversikt, nye medlemmer, info ut
Sak 20/2015 Oppnevning av redaktør og helsekomite.
Redaktør: Hilde Kjeldby. Medhjelper nr. 2/2015: Siri Eitland.
Helsekomite: leder Päivi Kainulainen, medlemmer Mary Heli, Bjørn Malmo, Hanne H. Nielsen, Hilde
Kjeldby
Sak 21/2015 Bulltreff 4/9-2015
Premier og rosetter må avgjøres snarlig og bestilles.
Hotellet på Fornebu er kontaktet angående felles middag og eget rom for auksjon og sosialt samvær
fredag 4/9-15. Venter på endelig svar.
Fått bekreftelse på avbestilling av Drammen Hundepark, ok.
Sak 22/2015 Aktivitetsplan
Forslag fra leder: Alle i styret har ansvar for å komme med forslag til aktiviteter. Tas opp på neste
styremøte. (Viktig å se til budsjettet)

Sak 23/2015 Referatsaker: Papirer til Brønnøysundsreg, Momskompenasasjon hva gjøres,
lovendringer vedtatt sendes til NKK.
Resultatregnskap er sendt på omgang til forrige styre for underskrifter (for Brønnøysundreg.)
Momskompensasjon: Momskompensasjonsskjema, signert Resultatregnskap, signert Årsberetning,
signert revisjonsberetning.
Lovendringer vedtatt på årsmøtet -> NKK
Sak 24/2015
Ingen saker.

Eventuelt

Neste styremøte: Per e-post 26. mai - 31. mai.
*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb 26. mai – 31. mai 2015
Sted: Per e-post
Deltagere: Bjørn Malmo, Ronny Graawe, Hilde Kjeldby, Bente T. Brandseth, Hanne H. Nielsen, Mary
Heli, Unni Madsen, Siri Eitland, Linda Backus, Lisbeth Nymo
Referent: Hilde Kjeldby
Sak 24/2015
Godkjent

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 25/2015
Godkjent

Godkjenning av referat 5. mai 2015

Sak 26/2015 Post/Info
Lovendringer vedtatt på årsmøtet ble sendt til NKK 7. mai 2015.
Protokoll fra årsmøtet ble sendt til NKK 4. juni 2015
Sak 27/2015 Fordeling av oppgaver og ansvar i nytt styre.
Hjemmesiden – ansvar/oppdateringer.
Ny kontakt med Camilla Nicoline Vik [camilla@caminicol.com] for opplæring og ferdiggjøring av
siden.
Sak 28/2015 Bulltreff 4/9-2015. Se vedlagte arbeidsliste.
Rosetter er bestilt. Investert også til neste års Bulltreff.
Premier er bestilt: 10 (7+3) smijernshoder fra Umbrasign & Co Sweden, og 70 håndklær fra Monica
Karlsson.
Mottatt svar fra Raddison på Fornebu angående felles middag og plass til auksjon og sosialt samvær
fredag 4/9-15. Vi kan bruke rommet vi spiser i til auksjonen etterpå. Hotellet ønsker menyvalg og
endelig antall til middag 14 dager innen ankomst.
Klubben dekker en overnatting og reiseutgifter for skriver Bente T. Brandseth.
Sak 29/2015

Referatsaker:

Papirer til Brønnøysundsregistrene: venter på signaturer.
Momskompenasasjon (frist 1. juli 2015): resultatregnskap er rundt for signering. Info om
momskompensasjon på NKK sine sider her:
http://web2.nkk.no/no/nyheter/Momskompensasjon+for+2014.b7C_wlfUYK.ips
Sak 30/2015
Ingen saker.

Eventuelt

Neste styremøte: avtales senere
*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb 7. – 12. august 2015
Sted: Per e-post
Deltagere: Bjørn Malmo, Ronny Graawe, Hilde Kjeldby, Bente T. Brandseth, Hanne H. Nielsen, Mary
Heli, Unni Madsen, Siri Eitland, Linda Backus, Lisbeth Nymo
Referent: Hilde Kjeldby
Sak 31/2015
Godkjent

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 32/2015
Godkjent

Godkjenning av referat 26. -31. mai 2015

Sak 33/2015 Arbeidsliste Bulltreff - vedlagt.
Katalog er gratis for påmeldte og koster kr. 30 for ikke-påmeldte.
Vedtatt.
Sak 34/2015 Arrangementet fredag 4/9 etter utstillingen.
Middag kl. 20. Kort auksjon (bud) etter middag.
Utdeling av premier til Bullcup-vinnere 2014.
Sak 35/2015 Bullcup-regler
Poeng regnes med på utstillinger fra innmeldt dato slik praksis har vært før. Vedtatt. Svart medlem
på klubbens facebook-side (privat melding).
Sak 36/2015 Klage fra medlem vedr. "privat rangering fra utstillinger".
Svarbrev (foreløpig) sendt.
Administrator for gruppen ”Utstillingsresultater” informeres om at eiere som ikke ønsker at deres
hund(er) skal stå på denne listen skal respekteres og hunden(e) fjernes, særlig da mange av de
samme er blokkert fra å se listen.
Brev sendes til administrator samt svar til medlemmet som sendte klagen til styret.

Sak 37/2015 Behandling av nytt medlem i forhold til uoppgjort sak med fôrvert.
Innmeldingen godtas. Dersom medlemmet ønsker å stå oppført på oppdretterlisten så tas saken opp
på nytt.
Vedtatt.
Sak 38/2015
Ingen saker.

Eventuelt

Neste styremøte: avtales senere
*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb oktober 2015
Sted: pr. e-post
Deltagere: Ronny Graawe, Hilde Kjeldby, Mary Heli, Siri Eitland, Hanne H. Nielsen, Bente T.
Brandseth, Unni Madsen, Linda Backus, Lisbeth Nymo.
Frafall: Bjørn Malmo (syk)
Referent: Lisbeth Nymo
Sak 39/2015 Godkjenning av møteinnkalling
Godkjent.
Sak 40/2015 Godkjenning av referat 7.-12. august 2015
Godkjent.
Sak 41/2015 Behandling av klage på Bullecup-reglene
Styret har behandlet saken vedrørende klage på medlemmer som har fått poeng før innmeldelse i
NBK. Når det gjelder Bullcup-reglene så har det alltid vært praktisert med poeng på utstillinger der
hundens eier er medlem. Dette er ikke endret ved siste årsmøte, men spesifisert i et tillegg. Brev er
sendt to medlemmer, viser til brev sendt 24.9.2015 og brev fra medlem hvor de krever at hundene
skal få poeng for hele året. De har fått tilbakemelding om at styret opprettholder sin beslutning.
I etterkant har medlem lagt ut på flere facebook-sider sin misnøye med styret i NBK.
Sak 42/2015 Midlertidig endring i styret
Leder i NBK har hatt stort arbeidspress og er for tiden syk, det er derfor nødvendig med midlertidig
endringer.
Vedtak: Nestleder, Ronny Graawe, konstitueres som leder inntil Bjørn er tilbake. Varamedlem Unni
Madsen trer inn som styremedlem.
Sak 43/2015 Behandling av fra et medlem 28.8.2015
Flere medlemmer har sendt mail til adm av facebook-side om at deres hunder slettes fra deres
utstillingsliste. Dette er ikke gjort, styret følger opp saken. Styret sender svar på brevet til adm.

Sak 44/2015 Eventuelt
Gave til 2 medlemmer. Det gis en en påskjønnelse til to styremedlemmer, da de har gjort en enorm
innsats i forbindelse med bulltreff og EDS.
Neste styremøte: Avtales senere
*

Referat fra styremøte i Norsk Bullmastiff klubb 5. – 10. november 2015
Sted: Per e-post
Deltagere: Ronny Graawe, Hilde Kjeldby, Bente T. Brandseth, Hanne H. Nielsen, Mary Heli, Unni
Madsen, Siri Eitland, Linda Backus, Lisbeth Nymo
Referent: Hilde Kjeldby
Sak 45/2015
Godkjent

Godkjenning av møteinnkalling

Sak 46/2015
Godkjent

Godkjenning av referat av oktober 2015

Sak 47/2015 Bulltreff 2016. Dommer.
Dato 20. august 2016. Sted: Honne er bestilt og bekreftet.
Arbeidsliste opprettes.
Ringsekretær og skriver til Bulltreffet: forslag på Therese Granlund og Mette Svendsen – disse
forespørres.
Sak 48/2015 Bulltreff 2017. Dato og dommer.
12. august 2017 er lagt inn i NKKs terminsliste.
Vente med dommervalg til senere styremøte. Først få avklart dommer for 2016.
Sak 49/2015 Oppsummering og avslutning av saken rundt Bullelisten på facebook.
Brev til adm: poengtere at siden med Bullelisten nå er en lukket gruppe. Poengtere at adm ikke holdt
det han lovet i brevet med å fjerne de hundene fra listen hvis eiere ønsket det.
Brev til klager: Informere om kommunikasjonen styret har hatt med adm og hvor saken nå står.
Nevnte at det ikke er ulovlig å lage egne lister på facebook. Spørre om klager fått svar fra NKK. NBK
anser saken som avsluttet som styresak.
Sak 50/2015 Dommeren på EDS: Skal NBK informere NKK om erfaringen og evt følger?
Informere NKK om en dommer som viste liten oppmerksomhet til hver hund ved å snu ryggen til når
ekvipasjne løp alene i ringen. Deltagerne hadde betalt en høy pris for å stille ut og følte det var liten
nytte og minimal interesse for hvert individ. Vi opplevde det også rart at dommer la ut bilde på
facebook med BIR/BIM rett etter rasebedømmingen og før gruppebedømming.
Sak 51/2015

Referatsaker: Brønnøysundsregisteret. Hjemmesiden.

Personnummer samlet inn for å revidere informasjon om NBK i Brønnøysundregisteret. Nytt
styrevedtak med signaturrett til: Ronny Graawe, Bente Brandseth, Hilde Kjeldby. Underskrift av
styret.
Hjemmesiden: Hilde + Hanne + ??? (Hilde ønsker å bli fristilt fra oppgaven)
Webshop priser må oppdateres.
Sak 52/2015 Behandling av lederverv ihht vedlagte brev fra Bjørn Malmo.
”Sak til styremøtet: På bakgrunn av brev fra leder må styret ta stilling til om nestleder skal rykke opp
som leder på permanent basis fram til årsmøtet våren 2016. Leder stiller plassen sin disponibel hvis
det sittende styret mener det er det beste for klubben.”
Vedtak: nestleder blir sittende som leder frem til årsmøtet 2016.
Sak 53/2015 Eventuelt
RAS skal evaluereres. Helsekomiteen starter arbeidet.
Bull-Shop og betaling av varer: oppkrav eller forskuddsbetales? Dyrt å sende i oppkrav, forskudd er
bedre.
Kristin og Noi har fått en liten oppmerksomhet av NBK i forbindelse med deres tragiske hendelse.
Hjertestarter på plass på Bulltreffet? Høre med det lokale Røde Kors? Legger inn som post på
arbeidslisten.
Neste styremøte: avtales senere
*

