NORSK BULLMASTIFF KLUBB

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb
Tid: Lørdag 25. august 2012
Sted: Torpomoen, AI i Hallingdal

Fra styret møtte: Lisbeth Nymo, Einar Martinsen, Audhild Nævra, Hanne H. Nielsen, Mary
Heli, Eric Kjeserud, Siri Eitland og Hilde Kjeldby.
Antall stemmeberettigete:

24

Sak 1: Apning av møtet
• Leder ønsket velkommen til alle fremmøtte.
Sak 2: Godkjenning
• Godkjent

av møteinnkallelsen

Sak 3: Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen,
samt tellekorps
• Møteleder: Lisbeth Nymo
• Referent: Hilde Kjeldby
• Undertegne protokollen: Trude Hegle og Glenn Hall
• Tellekorps: Ronny Graawe og Einar Madsen
Sak 4: Tilpasning av NBK's lover i henhold til den nye obligatoriske lovmal fra NKK
• Det ble fra et medlem påpekt at vi ved disse lovene IKKE ønsker forhåndsstemmer,
noe det var enighet om.
• Lovene vedtatt
Sak 5: Styrets forslag til NBK's æresmedlemskap
• Møteleder leste opp "Styrets forslag til kandidater som tildeles æresmedlemskap".
Vedlegg 1.
• Etter avstemming fikk kandidatene følgende stemmer:
o Unni Madsen: 24 stemmer. Enstemmig valgt til æresmedlem.
o Einar Madsen: 23 stemmer (Einar Madsen inhabil). Enstemmig valgt til
æresmedlem.
o Hilde Kjeldby: 23 stemmer (Hilde Kjeldby inhabil). Enstemmig valgt til
æresmedlem.
Sak 6: Møtet avsluttes

Vedlegg 1

Ekstraordinær generalforsamling 2012
Styrets forslag til kandidater som tildeles æresmedlemskap
Styret har følgende forslag til kandidater som tildeles æresmedlemskap
Norsk Bullmastiff klubb kap. 4 §4-3.

i henhold til Lover for

Etter forslag på styremøte 22.4.2012:

Unni Madsen og Einar Madsen tildeles æresmedlemskap i Norsk Bullmastiff klubb i
henhold til Lover for Norsk Bullmastiff klubb kap. 4 §4-3. NBK betaler medlemskapet i
klubben for begge i all fremtid.
Begrunnelse: Unni og Einar Madsen har gjort en mangeårig og betydelig innsats for Norsk
Bullmastiff klubb. Unni Madsen har fra 1998 hatt mangeårig verv i styret, de fleste år som
sekretær.
Einar Madsen har fra 2006 vært klubbens revisor. Spesielt vil styret fremheve deres store
engasjement for rasen, bullmastiffen, god rådgivning i lover og regler og deres store fokus for
at klubben skal utvikles og medlemmene skal samarbeide godt. De har også vært et viktig
sosialt bindeledd mellom medlemmene.

Hilde Kjeldby tildeles æresmedlemskap i Norsk Bullmastiff klubb i henhold til Lover for
orsk Bullmastiff klubb kap. 4 §4-3. BK betaler medlemskapet i klubben for Hilde
Kjeldby i all fremtid.
Begrunnelse: Hilde Kjeldby har gjort en mangeårig og betydelig innsats for Norsk Bullmastiff
klubb. Hilde har hatt en rekke verv som redaktør, alvsrådgiver, leder av helsekomiteen og
sekretær. Hun har de fleste år klubben har eksistert, vært redaktør for Bullshot. Hilde Kjeldby
er svært engasjert i rasen bullmastiff, ansvarsfull og er en viktig person for å drive klubben
videre i riktig retning.

For styret

Lisbeth Nymo
Leder
Norsk Bullmastiff klubb

