
Norsk Rottweilerklubb 

innkaller herved til: 

EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 

m/saksdokumenter 

Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 

På Best Western Hotell, Leto Hallen 

Koloniveien 2072 Dal 
NB! Det må ved inngangen fremlegges kvittering for betalt medlemskap for 2013. 

Den ekstraordinære generalforsamlingen starter presis kl. 11.00, og vi ber om at deltagerne 

kommer i god til på grunn av registrering. 

Vi ønsker velkommen til en god og saklig debatt. Husk å ta med sakspapirene. 

Hovedstyret. 

Veibeskrivelse: 
E6 sørfra: 

Følg E6 nordover forbi avkjøring til Gardermoen. Fortsett på E6 nordover i ca. 8 km. Ta av E6 ved skilt til 

Dal-krysset og Nannestad/Roa. Avkjøring nr. 54. Avkjøringen ligger på toppen av en lang oppoverbakke ved 

Statoil. Følg så skilt til Leto Hallen, du ser oss også veldig godt fra veien. 

 

E6 nordfra: 

Ca. 6 km. etter Nebbenes kroer og Shellstasjon, ta av til høyre ved skilt til Dal-krysset og Nannestad/Roa. Ta 

til høyre og følg skilting til Leto Hallen. 

 

  



Bakgrunn for ekstraordinær generalforsamling 
Informasjon angående varslet Generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb lørdag 2. mars 2013. 
 
Styret har vedtatt å avlyse den varslete Generalforsamlingen (GF) den 2. mars. Grunnen er at det 
har kommet for en dag at klubben har hatt manglende postrutiner og det er usikkerhet om at alle 
forslag til generalforsamlingen er mottatt. Det viser seg også vanskelig å fremskaffe alle 
opplysninger som skal følge innkallingen. Vi har derfor bestemt og isteden å avholde 
ekstraordinær Generalforsamling lørdag 13. april med saksliste og agenda som for en 
ordinær Generalforsamling. 
 
For at vi skal være sikker på at vi får med alle forslag har vi satt frist for å bekrefte rettidig 
innsendte forslag til 27.februar. 
 
Valgkomiteens frist for å avgi sin innstilling til Hovedstyret er 15 dager etter denne 
frist.(14.mars) 
 
Alle forslag til Valgkomiteen (VK) bes sendt med kopi til Hovedstyret slik at vi er sikker på at alle 
forslag kommer med. Husk at kandidater til valget skal være forespurt og sagt seg villig.  
Saksdokumenter vil bli tilgjengelig for nedlastning fra klubbens hjemmeside innenfor gjeldende 
frist for ordinær GF senest 4 uker før 13. april. 
 
De medlemmer som ikke har adgang til klubbens hjemmeside kan få saksdokumentene tilsendt 
enten ved å ta kontakt på klubbens E-post nrk@rottweiler.no eller kontakte klubbens fungerende 
leder på telefon: 958 13 126. 
 
Alle som må få dette tilsendt pr post, må umiddelbart informere styret om dette!!!!! 
 
Styret beklager dersom endringen medfører problem for den enkelte. 
 
Styret 
Linda Jørgensen 
Fungerende leder  
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Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling: 
 

1. Åpning (herunder godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent, 

tellekorps og to personer til å underskrive møteprotokoll) 

2.  Hovedstyrets årsberetning 

3. Regnskap (herunder budsjett og revisjonsrapport) 

4. Budsjettforslag for 2013 

5. Innkomne forslag 

6. Valg 

 

  



Årsberetninger   

Hovedstyrets årsberetning: 

Hovedstyret har i 2012 bestått av: 

Leder:   Roar Pettersen (trakk seg som leder 6.10.2012) 
Nestleder  Linda Jørgensen (fungerende leder fra 6.10.2012) 
Sekretær:  Mona Forsberg 
Kasserer:  Bjørn Skjærli 
Styremedlem:  Ole Tommy Jørgensen 
Styremedlem:  Hanne Meisingset 
Styremedlem:  Thomas Hvidsten 
Varamedlem:  Ørjan Christiansen 

Det har blitt avholdet 6 styremøter, hvor 2 av disse også var sammen med representanter fra komiteene. I 

tillegg har styret hatt tett dialog via mail og tlf. Mail fra medlemmene har blitt besvart fra styret. 

Medlemstall:  

I 2012 var det 756 betalende medlemmer. Medlemsavtalen med NKK har fungert bra. 

Komiteer, råd og utvalg: 

Avlsrådet: 

1. Linda Heske 
2. Susanna Solbak 
3. Linda Jørgensen 
4. Mona Forsberg 

Brukskomiteen: 

1. Øivind Jensen 

LP komiteen: 

1. Kathrin Myhra 

Mentalkomiteen: 

1. Bereth Slagstad 
2. Anne K. Sletmo 

IPO/RIK komiteen: 

1. Gert Pollestad 

2. Marianne Gyttrup ( sluttet sept 2012) 

3. Heidi T. Bjørnflaten (fra sept 2012) 



Utstillingskomiteen: 

1. Rita Røsberg 

2. Rune Aaneby (fra sept 2012) 

Redaktør RP: 

1. Iselin Østby 
2. Gunn Karin Østby 

Medlemskontakt: 

1. Hanne Meisingset 

Driften for øvrig: 

Det valgte hovedstyret har hatt store utfordringer i 2012. Det har ikke lykkes det nye styret å få tilgang til 

noen dokumenter, styreprotokoller eller annen info fra det avgåtte styret, med unntak av noen 

dokumenter i saken Ann Stavdal-Mona Herjuaune som ble oversendt styret  i slutten av oktober. Valgt 

leder trakk seg i oktober og nestleder fungerer dermed i lederposisjonen frem til nytt valg. Det har også 

vært store problemer med å få innsyn i saker som skulle ha vært behandlet av tidligere leder. Det har i 

tillegg vært meget vanskelig å samle et fulltallig styre til styremøter.  Dette har gitt stor variasjon av 

arbeidsmengde og innsats blant styrets medlemmer. 

Konsekvensen av ikke å ha tilgang til klubbens offisielle dokumenter og historikk har medført at styret i 

mange tilfeller har måttet foreta informasjonsinnhenting fra andre kilder. Dette er tidskrevende og 

vanskelig. 

Styret så seg nødt for å legge ned den gamle face-book siden, da det stadig kom henvendelser fra folk som 

klaget på diskusjonene som foregikk der inne. Styret har ikke mulighet for å kontrollere innholdet som 

legges ut på en slik side til enhver tid. 

Det ble opprettet en ny FB side som fungerer som info side parallelt med hjemmesiden. 

Vi fikk i oktober hjelp av Robert Tenholdt til å lage ny hjemmeside, klubben har nå en enkel og funksjonell 

hjemmeside som er enkel å administrere. 

Styret har jobbet tett med komiteene for å få opp aktivitetsnivået i klubben, dette har vært meget positivt 

og mange tiltak er satt i gang. Det er planer om en god del prøver, seminarer og treff i 2013. 

Styret vil påpeke at det fra enkelte medlemmer har fremkommet ytringer og kommentarer som ikke gagner 

klubbens funksjon eller er med til å fremme klubbens interesse. 

Det har vært oppe en sak i styret angående et styremedlem. Viser til mistillitsforslag. 

Årsberetning for Lydighetskomiteen 
På klubbmesterskapet, September 2012 ble jeg spurt om å sitte i Lp komiteen. Jeg forsto det som at vi kun 

hadde en fleipete tone og det hele kokte helt bort, jeg misforsto stort! Noen dager etterpå forsto jeg at 

svaret mitt var blitt tatt bokstavelig, og jeg fikk litt å tenke over. Gikk noen runder med meg selv og 

bestemte meg for å gi det en kjangs og se hva jeg evt kunne klare å få til. 



Så begynte tankene å strømme, hvordan skal man få flere ut på banen, få ett bedre miljø, økt akitvitet… 

Tankene var, og er mange, men man kan ikke gape over alt på en gang. Vi i de forskjellige komiteene har 

samarbeidet godt og bestemte oss for å prøve NRK LAG i alle grenene. Satte i gang planlegging og fikk dette 

klart før nyttår. Vi har prøvd å legge det opp så likt som mulig og kjører ett tett samarbeid på kryss av 

hverandre. Det blir også kjørt noen samlinger samme helger, dette for å prøve å ta vare på den sosiale 

biten og for at man kan se litt på hverandre for å se hva de forskjellige grenene dreier seg om. 

Det ligger en del timer bak all planlegging, har blitt noen sene nattetimer, skal kanskje ikke legge skjul på at 

om dette hadde vært lønnet arbeid hadde lommeboka mi vært feit!  Men vi i komiteene fungerer godt 

sammen som ett team og med alle positive tilbakemeldingene som har kommet er det verdt det. Om man 

da også kan være så heldig å få flere ut på banen og få flere til å bruke hundene sine vil tiden man bruker 

på dette bli enda mer verdt det. Det skal også her sies at styret har vært meget positive til forslagene vi har 

kommet med. Og de har hjulpet til så godt det lar seg gjøre. Uten deres godkjennelse hadde vi jo aldri fått 

til noe av dette. 

En annen ting jeg tenkte ville få flere til start var Årets LP/Bruks Rottweiler. Kanskje noen tenker det er 

aktuelt å starte noen flere stevner bare for å ’’ligge i teten’’. Det gir jo da også flere rottweilere ut på banen, 

noe som er en del av målet mitt med å sitte i denne komiteen. Vil her få takke Aroyal’s & Ambolt’s kennel 

for at de gikk inn å satte opp vandrepokal til dette. RIK har jo egne tittler, derfor er ikke det tatt med 

innunder her. Men husk å send inn resultater. 

Det vil bli 3 samlinger med LP - laget i løpet av 2013. 2 LP stevner med alle klasser, hvor det første blir i 

Kongsberg 27 april, og det siste vil være på klubbmesterskapet i september, samme dag som utstillingen. 

For 2014 har jeg søkt inn 3 LP stevner, alle klasser. Det første blir 26 april på kongsberg, det andre blir på 

’’megakombien’’ i starten av september og det siste vil da som vanlig gå på klubbmesterskapet i slutten av 

september. Om noen har forslag eller ønsker og komme med setter jeg pris på om dere sender de inn til 

meg. Jo flere hoder jo bedre  

Håper å se mange av dere til start i 2013 og gleder meg til LP laget er i gang! 

Hilsen 

Kathrin Myhra 

Årsberetning RIK 

Komiteens sammensetning: 

Frem til september 2012 

Marianne Gyttrup 

Gert Pollestad - ansvarlig 

Fra november 2012 

Heidi T Bjørnflaten 

Øystein Martinsen 

Gert Pollestad - ansvarlig. 

Komitemøter: 

Tidvis telefonmøter. 



Spesielle oppgaver 

Marianne Gyttrup brukte mye tid på regnskap fra 2011. 

Hva har Rik komiteen satt som sitt ansvarsområdet i 2012: 

 Rik-rekrutt samlinger. 

 Arrangere NM. 

Aktiviteter 2012 

Rik rekrutt 2012 ble iverksatt med 11 deltakere.  

1 samling var på Bore, det var praktisk trening av gr A, B og C. 2 samling ble avholdt på Elverum, 

også med praktisk trening. 3 samling foregikk på Bore. Noe praktisk trenings og endel 

dugnadsarbeid som snekring mm for Lokallag Bore som skulle arrangere NM. 3 av 4 samlinger ble 

gjennomført. Siste samling ble avlyst pga interne konflikter mellom instruktørene. 

Thomas Olafsen og Gert Pollestad var instruktører. Marianne Gyttrup var administrator. 

NM ble arrangert av Lokallag Bore sammen med RIK komiteen. 

Planlagt aktivitet i 2013 pr februar: 

 RIK Grunnkurs 

 Fredselsprøvekurs 

 Norsk Rottweilerklubb RIK Lag 2013 -4 samlinger 

 NM 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Mål for 2012 var kun RIK rekrutt og NM. Begge ble gjennomført med unntak av 4. samling på Rik 

rekrutt. Ut i fra evaluering gitt av deltakerne var flesteparten lite fornøyd med samlingene. Det ble 

fremhevet som savn var realistiske mål, struktur, forutsigbarhet og klare forventninger til deltakerne 

av instruktørene. Deltakerne følte et ugunstig press pga krav om NM deltagelse. 

NM ble avhold etter gitt reglement fra NKK. Reservefigurant ble benyttet for hele gr C rottweiler 

da de opprinnelige figurantene ble skadet. Det har i ettertid vært kommentert at dommeren var i 

overkant vennlig innstilt mot deltakerne, og at det ikke nødvendigvis fremmer klubbens og rasens 

interesser. 

Økonomi 

Regnskap er levert av Pollestad i form av løse kvitteringer gitt til kasserer i Hovedstyret. 

Det ble ikke blitt fulgt opp utbetaling av studiestøtte fra Studieforbundet da Marianne Gyttrup trakk 

seg, og det har ført til at klubben har hatt lavere inntekt enn forventet. 

Utstillingskomiteen  - Årsberetning 2012 
Utstillingskomiteen besto i 2012 av: 

Rita Røsberg 

Fullstendige resultatlister skal være publisert i RP tidligere, så de legges ikke ut her igjen. 



3-4 mars 2012: Dobbeltutstilling, alle raser, Letohallen 
Ett arrangement som var lenge ønsket fra klubben sin side, og som sikkert fortsatt er ett arrangement som 

klubben kan trenge på lang sikt. Det som trengs for at dette skal bli en realitet og ett årlig arrangement, er 

at klubbens medlemmer stiller opp!!  

Personlig vil jeg uttrykke frustrasjon og sinne over å bli satt i den situasjonen jeg var i, i forhold til dette 

arrangementet. Jeg tror ingen egentlig er klar over hvor mye jobb som ligger bak ett sånt arrangement, og 

jeg vil personlig takke de to medlemmene som stilte opp på utstillingsdagene uten å kreve noe tilbake: 

 Bereth Slagstad 

 Ronny Midthjell. 

I tillegg vil jeg takke de som stilte opp i for- og etterkant av utstillingen – dere vet hvem dere er! 

Team Panawana – Kurt og Dag Christeer – som kom inn i siste liten (før jeg gikk på veggen) gjorde en 

fabelaktig jobb, som vanlig, og vil på lignende arrangement i fremtiden bli hyret inn på et tidligere stadium. 

 

Tilbakemeldingene har kun vært positive for arrangementet, og klubben ble fremmet på en positiv måte, så 

arrangementet ble en hit! 

1 mai 2012: Brandsrudsletta, Løten 
Første gang det avholdes utstilling på Schäferhundklubben – Avd. Hedmarks treningplass, og 

tilbakemeldingene var storslåtte. 

Alle tilbakemeldinger var positive, det eneste er at det ikke er innlagt vann på stedet. 

Dommeren var fornøyd med utstillingen, lokasjon og oppmøte – arrangementet under ett. 

Denne plassen innehar kiosk, parkering og bane, alt leies for kr 1500 for en hel helg. 

Vil spesielt takke Bente og Helene som stilte opp gratis i kiosken, og alle de andre som stilte opp med opp 

og ned rigging av telt og bane og annet – dere vet hvem dere er! 

23 juni 2012: Norsk Sieger Show – Hamar 

Den opprinnelige planen var at vi skulle leie kunstgressbanen til ett lokalt fotballag på Hamar. Når 

utviklingen ble at det ikke var så mange påmeldte, byttet vi til en gressbane denne fotballklubben 

disponerte like ved kunstgressbanen. 

Her var det ikke muligheter for kiosk, og siden det er såpass stor usikkerhet over videre utvikling over Sieger 

Showet, vil det i 2013 være på Brandsrud – og i 2014 er det lagt større planer og vil ikke være i Hamar 

området i det hele tatt. 

Siden dette var det første Sieger Showet var det stor usikkerhet over alt, fra oppmøte/påmeldinger og til 

premieringer og hvordan dette ville bli mottatt. 

Tilbakemeldingene som kom var positive, av det som har kommet dit det skal – til utstillingskomiteen, hvis 

noen har noe kritikk å komme med, håper jeg at dette kan rettes til utstillingskomiteen, så det kan tas 

hensyn til i fremtiden. 

Med godt over 70 påmeldte er dette den største rottweiler utstillingen i Norge i 2012 inklusive NKK 

utstillinger – også Lillestrøm! Dette gleder meg stort!! 



Igjen vil jeg takke ALLE som hjalp til med opp og nedrigging her også – spesielt: 

Lisa, Espen, Anders, Cathrine og Andre! 

Året sett under ett er utstillingskomiteen fornøyd med utstillingene i 2012. Bergen og Trondheim har 

avholdt sine egne utstillinger, og sett bort fra at Bergen har invitert den samme dommeren som året før, så 

har jeg ikke fått noen tilbakemeldinger om at noe har virket som ett dårlig gjennomført arrangement. 

Tønsberg utstillingen er det Vestfold avdelingen som står ansvarlig for det tekniske – utstillingkomiteen 

sitter kun med papirarbeidet og administrative oppgaver i DogWeb Arra. 

Fikk veldig mye positive tilbakemeldinger på arrangmentet, så vi får håpe på ett like godt arrangement i 

2013! 

Vil til slutt igjen takke alle som stilte opp i 2012 på arrangementene, og gratulere alle vinnere og stillere 

uansett resultat! 

Håper vi sees på klubbens utstillinger i 2013 også! 

Årsberetning 2012 avdeling Trøndelag 

STYRET 

Styret har i år bestått av: 

Leder – Stein Ketil Presthus 

Kasserer – Caroline Astad 

Sekretær – Øystein Martinsen 

Medlem – Kay Arne Knutsen 

Medlem – Daniel Øvre (trakk seg fra sitt styreverv i februar 2012) 

TRENINGER 

I perioden januar tom april så har avdelingen hatt fast treningstid tirsdag og torsdag klokken 20.00 i 

ridehallen til Bruråk Hestesportsklubb i Bratsberg. På disse treningene har det vært mellom 5--‐15 

hundeførere til stede. 

Vi har trent lydighet, gruppe C og har ellers hjulpet de som evt trenger hjelp i treningen sin uansett gren. 

Helgen 11-12 mai var det smeltet såpass mye snø på banen ved Jonsvannet at det gikk an å trene der. 

Treningene ble holdt på banen frem til oktober da det dessverre ble for mørkt til å kunne trene på 

ettermiddag. 

RIK- gruppen har hatt faste dager hver tirsdag og torsdag og det har ellers vært mange medlemmer til stede 

på banen utenom disse dagene også. Nå har avdelingen kjøpt inn lys, slik at til neste høst vil det være mulig 

å trene selv om det blir mørkt om ettermiddagene. Vi har prøvd å annonsere i sosiale media og på 

hjemmesiden at alle medlemmer er velkomne til å bruke banen. Men dessverre så har ikke så veldig mange 

Benyttet seg av den muligheten enda. 

KURS 



Vi har i år, februar og mai, utdannet egne medlemmer innen test. Stein Ketil Presthus har holdt 

testlederkurs og figurantkurs for FA og MH. Vi har nå 8 medlemmer som er godkjente figuranter og 

testledere for MH og FA.  

Ingen andre kurs avholdt. Grunnkurs/ferdselsprøvekurs er under planlegging for 2013 

TERMINFESTEDE PRØVER OG TESTER 

12 mai arrangerte vi ferdselsprøve. Dommer var Geir Flønes. Det var 7 deltakende hunder/hundeførere og 

alle fikk bestått! 

02--‐03 juni arrangerte vi funksjonsanalyse. Dommere var Stein Ketil Presthus og Jonny 

Johnsen. Testledere var Caroline Astad og Kay Arne Knutsen. Testen var fulltegnet begge dager med totalt 

16 deltakende hunder. 14 med bestått.  

17. juni arrangerte vi RIK prøver. Dommer var Stein Ketil Presthus og figurant var Thomas Olafsen. 5 

deltakere fordelt på SL, IPO og FP. 2 med bestått. 

2 september arrangerte vi RIK prøve. Dommer var Stein Ketil Presthus og figurant var Øystein Martinsen. 1 

deltaker i IPO1, med bestått. 

29--‐20 september arrangerte vi funksjonsanalyse. Dommere var Stein Ketil Presthus og 

Ola Valan. Testledere var Kay Arne Knutsen og Caroline Astad. Testen var fulltegnet med 16 deltakende 

hunder. 11 med bestått.  

Dessverre måtte vi avlyse Kåringsprøven 1. september og RIK prøven 7. oktober pga ingen påmeldte innen 

fristens utløp. 

UTSTILLING 

5 februar arrangerte vi valpeshow for alle raser. Med litt over 130 påmeldte valper ble det en stor suksess. 

Vibeke Paulsen og Karl Eddie Berge var dommere. 

1 juli arrangerte vi Rasespesial. Det var litt over 40 påmeldte rottweilere. BIR ble Powerstar All Inclusive. 

Dommer var Carsten Henriksen fra Danmark  

NESTE ÅR 

Til neste år har vi planlagt litt mindre arrangementer. Dette for å lette på arbeidsmengden til de få som 

alltid hjelper til.  

Vi skal ha et valpeshow, rasespesial, 1 funksjonsanalyse og 3 RIK prøver. 

Treningene starter opp igjen innendørs i ridehall første tirsdag i jaunar, deretter trener vi inne hver tirsdag 

og torsdag ut april. 

Vi planlegger å sette opp onsdager som fast dag for de som bare ønsker å trene lydighet, enten det er LP, 

RIK--‐lydighet eller NBF--‐lydighet. Lisbeth Malmedal Botnan har sagt seg villig til å stille opp på onsdager 

for de som evt ønsker hjelp og lignende. Denne dagen blir forbeholdt for kun lydighet og det vil ikke være 

gruppe--‐c trening på banen denne dagen. 



Referat NRK Vest årsmøte 
  
Tilstede: Irene, Erika, Hilde, Erik, Renate, Marie, Marit  
Regnskap 2012: Ikke i minus 2012  
 
Trenger ny kasserer – Hilde slutter nå  
 
Arrangert RIK grunnkurs – prøver å få tak i Rolf Hegg for rundering og treningssamling RIK  
Arrangert utstilling – skal arrangere igjen, dommer: Birgitte Schødt  
 
En ide å ha med flere raser? Blir vel i 2015 da fristen for 2014 er gått ut.  
Solgt mye klubbklær – det som er igjen er ukurante størrelser  
 
Få i Fjellangerhallen, blir det ikke flere kan vi ikke ha samme tilbud neste år  
 
Styret: Hilde slutter, Irene trekker seg som leder, men fortsetter i styret.  
Fortsetter i styret: Irene, Marie, Erik, Maya, Anette  
Valgt inn i styret: Erika, Marit, Renate  
Trenger ny leder og kasserer, hvis ingen melder seg blir det automatisk nestleder – Maya Riise.  
Nestleder: Renate Mjelde  
Kasserer: Erika af Geijerstam  

Treningstid: Spørre Jan Ivar når det er ledig og sjekke om vi kan bytte tid. Renate spør. est 

Vestfold 
Intet hørt fra Vestfold. 

Utstillingskomiteen – Rita Røsberg 

Årsberetning av Rottweiler Posten 
I mai 2012 så bestemte Gunn Karin og jeg oss for å sende en mail til styret i NRK, med spørsmål om klubben 

fortsatt trengte redaktør, i så fall så ville vi søke. Med masse ideer, masse mot, tid og pågangsmot fikk vi 

mail tilbake at vi gjerne kunne ta på oss oppgaven. Ingen av oss hadde vært redaktører før, ingen av oss 

visste egentlig hva vi skulle gjøre. Jeg hadde gått mac design for noen år siden, så noe layout lå i bakhode, 

men det var helt andre program. Vi hadde, har ennå ikke, sånn at vi kan lage bladet i PDF, så jeg lager den i 

word. Det fungerer greit, men når jeg har fått inn artikler og annonser som er i PDF, så er det ikke alltid 

disse to snakker sammen. 

Vi som redaktører har kommet med mye stoff selv, vi har oppsøkt medlemmer for å få stoff, og 

medlemmene har vært veldig flinke til å sende inn. Og det er vi også avhengig av. Og alt er interessant, 

absolutt alt. Det er mange måter å gjøre bladet på, og det har helt klart et bedre forbedringspotensial, men 

vi gjør så godt vi kan. Og medlemmene får blader. 

I 2012 så klarte vi å få ut 4 utgaver. Nr 1 var det Mona Herjuaune som var redaktør i, og utgavene nr 2,3,4 

var det Gunn Karin Østby og Iselin Østby 

Vi er klar for 4 nye utgaver i 2013, med et godt samarbeid med styret og komiteene. 

Hilsen Iselin og Gunn-Karin 



Årsberetning Regnskap/økonomi 

Regnskapsåret 2012 har vært sterkt preget av at kasserer ikke fikk tilgang til klubbens konti for i 
slutten av august 2012 grunnet sen behandling fra tidligere ledere. Transaksjoner har blitt utført 
av daværende leder gjennom avgått kasserer Marit Edvardsen eller av daværende leder selv. Det 
har også vært uakseptabel håndtering av kontantstrøm og bilag fra enkelte komiteer. Dette har 
resultert i et betydelig merarbeid for kasserer da det på tross av purringer har manglet et 
betydelig antall regnskapsbilag. Dette har i sin tur har medført skarpe og kritiske kommentarer fra 
revisor. Kasserer har i samarbeid med fungerende leder gjennomgått revisors bemerkninger og 
redegjørelsen med kommentarer foreligger i sin helhet etter revisorrapporten.  

På bakgrunn av detaljerte kommentarer til redegjørelsen anbefaler styret at regnskapet 
godkjennes. 

 

 

  



 

  



 

 

  



 



  



Revisjonsberetning for Norsk Rottweiler Klubb - 2012 

Jeg har fått meg forelagt alle bokførte bilag for regnskapsåret 2012, og jeg har kontrollert utvalgte deler av 

grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene. Jeg har utført kontroller i form av stikkprøver og 

vurdert ulike rutiner for å kunne fastsette at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.  

Min hovedoppgave er å gjennomgå regnskapet for å kunne fastsette om regnskapet inneholder vesentlige 

feil. Jeg skal være med å sikre at kostnader som blir bokført i regnskapet er Norsk Rottweiler klubbs 

kostnader. Jeg har tidligere år påpekt flere tiltak for å sikre at regnskapet blir ført etter god regnskapsskikk. 

Jeg har også understreket viktigheten av å ha gode rutiner når det gjelder hva som er et bilag og attestering 

av disse.  

 Jeg kan heller ikke i år se at disse rådene har blitt fulgt, og kvaliteten på regnskapet er ikke tilfredsstillende 

i forhold til kvaliteten på bilagene.  

Kommentarer 2012 regnskapet: 

 

Inntekter og kostnader: 

 Dette er tredje året jeg påpeker at rutiner i forholdt til bespisning og lignende ikke er 

tilfredsstillende. Det er ikke notert formål med bespisningen eller hvem som deltar. 

Det er også registrert andre innkjøp der man ikke har tilfredsstillende 

dokumentasjon for formålet med innkjøpet. Dette vil si at det er brudd på hva som 

er lovpålagt for reiseoppgjør for vanlige regnskapspliktige enheter. 

 Det er avdekket flere tilfeller der det ikke foreligger kvitteringer for overføring fra 

bank eller annet uttak. Dette kan ikke tillates. Det kan ikke utbetales til avdelinger/ 

grupper eller enkeltpersoner uten at man mottar kvitteringer for dette. 

 Det er ikke tilfredsstillende bruk av reiseregningsskjemaer. 

 De fleste bilag er ikke attestert av leder/ nestleder. 

 Nye regler i bokføringsloven tilsier nå at kopi av reisebevis/ elektronisk billett for 

flybilletter ikke er god nok dokumentasjon på at flyreisen faktisk er gjennomført. Det 

kreves nå at man enten vedlegger boardingkortet eller får et bevis fra flyselskapet 

på mail at man faktisk har gjennomført flyreisen. Dette er ikke fulgt opp etter 

anbefaling fra meg i fjor. 

 Resultatregnskapet viser et årsresultat på kr 115 998  

 

 

Balansen (eiendeler og gjeld): 

 

Det er ikke tilfredsstillende dokumentasjoner av klubbens eiendeler og gjeld. Det vil si at 

man ikke har dokumentert verdier av for eksempel premier, kontantkasser, og andre 

eiendeler. Det kan dermed være kostnader her som burde vært bokført i år.  

 

På grunnlag av det overnevnte må jeg konkludere med at årets regnskap kan inneholde 

vesentlige feil. Det er ikke funnet feil i den konkrete regnskapsføringen, men bilagene har 

så lav kvalitet at jeg ikke kan si at pengene har blitt brukt på det som det hevdes.  

 

Det er sendt et detaljert brev til styret om mine funn, slik at leder kan redegjøre for dette. 



 

På grunnlag av informasjonen og bilagene som er fremlagt meg pr 19.02.13 kan jeg ikke 

anbefale generalforsamlingen å godkjenne årets regnskap.  

 

    

Mysen, 19. februar 2013 

         

  Sue Kristiansen 

                      

     valgt revisor 

 

 

 

  



 

Budsjettforslag for 2013 
Budsjett Norsk Rottweilerklubb 2013

Driftsinntekter Driftskostnader

3001 Påmeldingsavg 80000 6100 Frakt/transport 500

3010 Medlemskontingent 250000 6300 Leie baner/lokaler 30000

3400 Tilskudd/refusjon 5000 6415 Videreforsendelse av post2900

8050 Renteinntekt 4500 6420 Regnskapssystemleie 3000

sum 339500 6541 Premier 30000

6790 Tjenester 3000

6800 Kontorrekvisita 1500

6841 Rottweilerposten 40000

6860 Møter, kurs 15000

6899 Hjemmeside 500

6900 Telefon 2500

7140 Reisekostnader 65000

7403 Kontingent IFR 2000

7404 Kontingent NBF 1750

7405 Startkont.sponsing 10000

7420 Gavepremier 600

7731 RIK gruppen 30000

7732 Lydighet/bruks 30000

7735 Årlig støtte 15000

7770 Bankgebyrer 400

7790 Andre kostnader 7500

291150

  



Innkomne forslag fra medlemmer 

Forslag fra Erik Marthinussen  

Endre kriteriet for utdeling av cert fra 01.01.2014 

Ta bort at cert skal deles ut i bruksklassen. 

Begrunnelse: Det er et utstillingschampionat. Den mentale biten kommer innunder avlskriteriene. Antall 

påmeldte hunder er halvert. Mange hunder blir sendt bort for å bli kåret. 

Avlsgrunnlaget vil bli lite på lang sikt.(Titler betyr mye i avl) 

Det er flere grunner men det kan diskuteres på GF. 

Styret er delt i saken. 

 

Forslag fra Anne-Marit Traaholt, Knertebo kennel 

Følgende forslag stilles: 
Brukskrav til Cert: Undertegnede ønsker å bibeholde dagens Certkrav til utstilling. 
Styret er delt i saken. 

 

Forslag fra Ingar Lillemo 

HD Røntgen 

Vil med dette be om at Dere tar opp et problem som er kjent for mange, nemlig HD-røntgen. Har snakket 
med flere i Rottweilermiljøet om denne saken, og oppfatter det slik at avlesing av disse bildene skjer med 
varierende kvalitet. Dette medfører i enkelte saker at hunden blir ført opp med feil diagnose. Spesielt er det 
skille mellom grad B og grad C som ofte fører til feil. Denne feilen går nok begge veier, men føles naturlig 
nok mest urettferdig den ene veien. Har selv opplevd store problemer med å få røntget den ene av mine 
hunder. Startet for snart et år siden, og er ennå ikke ferdig. Dette er en sak som Dere vil få info om i en 
egen mail senere. Har etter alt rotet med HD-røntgen og NKK mistet mye av tilliten til at NKK gjør en god 
nok jobb. Det er greit at vi setter krav til helsen til de hundene det blir avlet på, ikke minst for å sikre at HD 
ikke blir et problem. Men hvis vi ser på grad B og grad C, så tror jeg og mange med meg at en hund som av 
NKK er dømt C kan være en B, og en hund med grad B kan være C. Har i den forbindelse snakket med 
veterinær og NKK om dette, og begge instanser er enige om at avl etter indeks kan være et godt alternativ. 
Så mitt forslag er: 

1. Summen av begge hunders indeks må være over 
200                                                                                    

2. 2- Ingen av hundene må ha en indeks under 100 
3.  Hvis den ene hunden har grad C, MÅ den andre ha A/B 
4.  Ingen avl på hunder med D/E 

Styret mener at dette bør tas opp med NKK 

Forslag fra Trond Selnes  

Endring av $17 Valgkomiteen: 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer hvorav ingen kan være hovedstyremedlemmer. Valgkomiteen velger 
leder innen sin midte. Komiteen tar imot og skal selv fremme begrunnede forslag på kandidater til de verv 



som skal besettes. Valgkomiteens forslag skal være Hovedstyret i hende innen 15.jan. 
Styret stiller seg bak forslaget. 

Forslag fra Robert Tenold 

1. Forslag endring av avlsregler NRK 
§3 Tekst idag:"Skal ikke være nærmere beslektet enn søskenbarn. Innavlsgraden for søskenbarn får 
ikke overstige 7 %" Ønsket endring: "Skal ikke være nærmere beslektet enn søskenbarn. 
Innavlsgraden for søskenbarn får ikke overstige 6,25 %" Kommentar: 6,25 % er i likhet med de 
anbefalinger som SKK har innført samt Svensk Rottweilerklubb har som krav.  
 
Styret anbefaler 6,25 %. Minst mulig innavlprosent. 
 

2. Endring av avlsregler: 
I dagens regler står følgende: 
"Utstilt på offisiell utstilling anerkjent av NKK. Tispen må ha oppnådd minimum 1AK/1BK etter fylte 
2 år. Hannhunden må ha oppnådd 1AK/1BK etter fylte to år, fra to forskjellige dommere" 
 
ønsket endring "Utstilt på offisiell utstilling anerkjent av NKK. Tispen må ha oppnåddminimum VG i 
åpen klasse eller bruksklasse etter fylte 2 år. Hannhunden må ha VG i åpen klasse eller bruksklasse 
etter fylte to år, fra to forskjellige dommere" 
 
motivering: VG er av 50 % kvalitetsbedømmelse som tilsvarer 50 % 1:e premie og 50 % 2:e premie, 
etter det gamle systemet.  VG bør ses som en tilstrekkelig premiering for avl.  Se info vedr ny 
bedømmelse (vedlegg 1) 
Styret stiller seg bak forslaget. 
 

3.  Offentliggjøring av statistikk for Rottweiler. 
NRK skal på hjemmesiden og i sin medlemsavis 1 gang per år legge frem statistikk vedr: (inkl. navn 
og regnr): 

a. Liste med hunder røntget med resultat.  HD/AD 
b. Liste med hunder øye lyst med resultat 
c. Liste med hunder som gjennomført FA samt resultat bestått/ikke bestått.  
d. Liste med hunder som gjennomført MH med diskvalifiserende feil.  

 
Dette er informasjon som finnes på dogweb men bør sammenstilles slik man på en enkel 
måte kan se helheten til Rottweilerne helsemessig i Norge over ett år.  
Styret stiller seg ikke bak forslaget. Dette er informasjon som ligger tilgjengelig på dog 
web og skal man da ta den ekstra kostnaden det er for å få dette i posten?? 
 

4.  Offentliggjøring av kull. 
NRK skal på hjemmesiden og i sin medlemsavis 1 gang per år legge ut informasjon fra kull 
født forrige år.  I listen skal det klart fremgå hvilke kull som er i.h.t til NRK sine avlsregler.  
Listen skal inneholde: Far, Mor, Antall valper, Oppfyller avlsregler Ja/Nei  
Styret stiller seg ikke bak forslaget. De kullene som er godkjente og som blir meldt inn, skal 
publiseres på hjemmesiden. Hvorfor skal man publisere kull som er solgt?? 
 

5.  PR komite 
NRK tilsetter en komite som har som ansvar å gjøre god reklame for rasen. PR kometen skal virke 
som ansikt utad for Norsk Rottweiler Klubb.  
Styret stiller seg ikke bak forslaget. Man har pr dags dato problemer med å få nok folk inn i 
komiteer og til og stille på arrangementer, hvordan skal man i praksis få dette til å fungere? 
 



6.  Rottweilerposten 
En del viktig informasjon som ikke legges på hjemmesiden kommer i Rottweilerposten. 
Hjemmesiden skal være den primære kanalen mot alle medlemmer. Den er rask, billig og enkel. Det 
skal ikke være slikt att man må vente 2 måneder på informasjon fra styret/klubben må komme i 
Rottweilerposten.  
 
Rottweilerposten har lav kvalitet på trykk og bilder. Rottweilerposten er en stor kostnad for 
klubben og inneholder lite nytt ellers. 
 
Alternativer: 
 
1) Legge ned Rottweilerposten å bruke mere resurser på hjemmesiden, her når vi og de som ennå 
ikke er medlemmer i klubben.   
 
2) Lage forespørsel til Svensk Rottweilerklubb hvis man sammen kan lage en avis. Dette kan gjøres 
uavhengig men man deler på prod/trykkekostnader. Hvert land betaler for sine utsendelser. Fint 
tilfelle som gir våre medlemmer 2 aviser til priset av en. Gir økt samarbeid mellom landegrensene. 
Vi kan da benytte ett flott format i farge.  
Lettere å finne annonsører og sponsorer som igjen gir økte inntekter. 
Styret stiller seg ikke bak forslaget. Dette har vært drøftet tidligere, styret synes det kan være en 
ide og evt. Se på et nytt format med farger.  
 

7. Referater fra styremøter 
Alle referater fra styremøter skal legges ut i god beskrivende form på NRK sin hjemmeside senest 7 
dager etter avholdt møte. 
Styret stiller seg bak forslaget. 
 

8.  Deltakelse på Generalforsamling / Ekstraordinær Generalforsamling endring av § 13 
 
Per idag må man møte opp personlig. Med lange avstander, høye kostnader, blir mange forhindret 
å delta i viktige avgjørelser i NRK. 
Forslag til endring:  
§13 – Generalforsamlingen behandler 
Tekst idag: "Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved forhåndsstemmer. 
Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg." 
 
Ny tekst: Deltakelse på generalforsamling kan skje via personlig fremmøte eller på 
video/telefonkonferanse. Før deltakelse på "video/telefonkonferanse skal gyldig medlemskap 
kunne kontrolleres i forkant av deltakelse" 
 
Styret stiller seg ikke bak forslaget. Man ser ikke hvordan man praktisk skal kunne gjennomføre 
dette. 
 

9.  Endring lover  
 
§4 – Medlemskap 
Bakgrunn: Dette fører til rask innkalling til f.eks. Generalforsamling eller viktig informasjon fra 
klubbens styre på en kostnadseffektiv måte.  
Tilleggstekst: All kommunikasjon med medlem kan skje på e-post og/eller SMS, det er opp til 
medlem å informere NRK om kontaktpunkt for dette. SMS/E-post kan erstatte krav på skriftlig 
kommunikasjon.  
Info: Før overgang til denne formen skal alle medlemmer varsles i Rottweilerposten efter vedtak, 
slik att alle får mulighet å sende dette til klubben. Innsending kan skje til klubben via e-post og/eller 
ordinær brevpost.  



Styret stiller seg ikke bak forslaget. Om medlemmene evt. skal informeres på annen måte enn via 
post bør kanskje dette foregå via klubbens hjemmeside. 

Forslag fra Hege Bergan 

Sak 1 
Ber styret redegjøre saken mellom Ann Stavdal og Mona Herjuaune. NRK har i følge regnskap for 2011 
brukt kr 50' på advokat i denne saken. Det skulle komme en redegjøring til medlemmene minimum 4 uker 
etter GF 2012, dette har ikke kommet. 
Styrets kommentar: Redegjørelse gitt tidligere på møtet. Lovnad om redegjørelse var gitt av  
Bjørn Malmo. 
 

Forslag fra styret 
1. Styret fremmer forslag til GF om å se på muligheten for å innføre ZTP på sikt. Styret ønsker at man 

ser på en evt. utredning for å kunne ta i bruk ZTP som et avlsverktøy, dette er noe som må 
undersøkes og man må evt. sette opp en komite som skal jobbe med dette. 

 
2. Styret fremmer forslag til GF om å utrede muligheter rundt egen treningsbane for NRK sentralt. 

Hensikten er å skape et Rottweilermiljø/samlingsplass for alle medlemmer. 
 

3. Regnskap legges ut til regnskapsbyrå. Årsaken er at det har vært mye rot med regnskap gjennom 
mange år. 

 
4. Styret fremmer misstillitsforlag mot et styremedlem. 

På bakgrunn av at det foreligger en politianmeldelse og sak hos mattilsynet på vedkommende, ser 
styret seg nødt til å fremme dette mistillitsforslaget som også er en anbefaling av NKK på bakgrunn 
av sakens alvorlighetsgrad. 

Forslag til endringer i lovverket 
Norsk Rottweilerklubb må tilpasse sitt lovverk til obligatorisk lovmal fra Norsk Kennelklubb. Under er 

forslag til lovendring. 

Lover for Norsk Rottweilerklubb stiftet 6. november 1933  

Vedtatt av Generalforsamling og med senere endringer blant annet 22. februar 1997, revidert på 
Generalforsamling 7. mars 1998, 5. mars 2000, 15. mars 2003, 10. mars 2007 og senest 6. mars 
2010. 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]  

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser  

§1-1 Organisasjon og virkeområde 

Klubbens navn er Norsk Rottweilerklubb, og forkortes til NRK. Klubben er selvstendig rettssubjekt 

og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og 

klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt 

dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine 

egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.  

Klubben omfatter rasen Rottweiler.  



Klubben har verneting i Oslo Tingrett.  

§1-2 Formål  

Norsk Rottweilerklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å 

bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. Norsk 

Rottweilerklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder til glede og nytte 

for samfunnet, og for at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og 

rasens sunnhet.  

 §1-3 Definisjoner   

Klubbens organer:    

- Generalforsamling  

- Ekstraordinær generalforsamling  

- Styret   

- Valgkomite 

- Av distriktsavdelinger 

 
Kapittel 2 - Medlemskap og krav til dette  
  
§2-1 Medlemskap  
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.   
 
§2-2 Medlemskontingent   
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av 
NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling.  
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.   
 

§2-3 Medlemsplikter 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Rottweilerklubb  og Norsk Kennel Klubs virksomhet 

samt å følge Norsk Rottweilerklubb og Norsk Kennel Klubs lover og 

bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og 

forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder 

klubbinternt regelverk.  

§2-4 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 

annen uregulert gjeld til klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

§2-5 Disiplinær reaksjoner   

Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  
 

Kapittel 3 - Organisasjon  



§3-1 Høyeste myndighet  

Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 31. mars. 

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak 

av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ 

flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Blanke stemmer er gyldige stemmer. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv 

angir noe annet.  

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett 

og stemmerett på generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Disse skal være styret i 

hende innen 1 uke før Generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved 

innkallingen skal styret angi hvordan stemmesedlene skal innsendes. 

Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag 

må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller 

koordinering med andre innspill/forslag.  

På klubbens Generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men 

ikke stemmerett.  

§3-3 Innkalling       

Dato for generalforsamlingen skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  

Det skal av Hovedstyret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal 

sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i Rottweilerposten.  

Med innkallelsen skal følge:      
- Dagsorden  
      

- Årsberetning      

- Regnskap med revisors beretning      

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. 

- Budsjett for neste år  

- Forslag til kandidater til valgene.  

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen(VK) i hende/poststemplet senest 31. desember. VK 

har frist til 15. januar med å sende sin innstilling til HS. 

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 31. desember.  

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.  

Årsmøtets oppgaver er å:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi 

observatører rett til å være til stede uten stemmerett. 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen 

fra møtet. 

c) Behandle årsberetning  

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 



e) Behandle og fatte vedtak i alle saker og rettidige fremmede forslag som er ført opp på 

innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt 

f) Fastsettelse av kontingent foreslått av styret.  

g) Godkjenne budsjett for neste år 

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen. 

i) Velge: 

- Leder for 2 år  

- Nestleder for 2 år 

- Sekretær for 2 år 

- Kasserer for 2 år 

- 3 styremedlemmer for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år  

- Revisor med vararevisor for  1 år  

- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år. 

Ingen av disse kan sitte i Hovedstyret.  

 

Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges ved særskilt valg. Ved valg settes en funksjonstid 

som sikrer kontinuitet i styret. Det vil si at leder og nestleders funksjonstid ikke faller sammen. 

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller 

oppnevnes til tillitsverv i klubben.  

 

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis Generalforsamlingen, Hovedstyret eller minst 10 

% av medlemmene forlanger det.  

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker 

som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker 

på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinær Generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer.  

Kapitel 4 - Styret m.v.  

§4-1 Styret  

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.   

 

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal 

føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

§4-3 Styrets oppgaver er å  

- lede klubben mellom generalforsamlingene  

- avholde generalforsamling  

- drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen  



- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for komiteer, 

avlsråd, redaktør og web ansvarlig  

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen 

- velge regnskapsansvarlig innen- eller utenfor styret 

 
§4-4 Hedersbevisninger 
Æresmedlemskap er klubbens høyeste hedersbevisning. Hovedstyret kan på Generalforsamlingen 
foreslå særlig fortjene medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 og voteres uten 
debatt. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben, og har samme rettigheter og forpliktelser 
ovenfor klubben. 
Personer som har gjort seg særlig fortjent av Norsk Rottweilerklubb kan av Hovedstyret tildeles 
klubbens hederstegn. 

Kapittel 5 Generalforsamling verv/komiteer  

§5-1 Valgkomite  

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv 

som skal besettes.  Alle innkomne forslag skal medtas.  

§5-2 Revisor  

Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 

beretning til generalforsamlingen.  

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.  

Kapittel 6 Diverse bestemmelser  

§6-1 Lovendringer   

Lovendringer kan kun skje på ordinær Generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. 

Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på 

det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

§6-2 Tolking av lovene  

NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 

følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubbs lover § 6-1. 

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes 

på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen 

om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av Generalforsamlingens bestemt formål. Bestemmer 

ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

§6-4 Endring av Avlskriteriene  

Endring av avlskriteriene tilligger Generalforsamlingen. Endringene vedtas med minst 2/3 flertall.  

Definisjoner 

Alminnelig flertall: 

Mer enn 50 % av de avgitte stemmer er for eller imot forslaget. 

 

Kvalifisert flertall: 



Mer enn 2/3 av gyldige stemmer er avgitt for forslaget. 

  

Kapittel 7 Del ll - Lover for NRK Avdelinger 

§ 7-1. Hovedstyret kan, dersom minimum 50 medlemmer ønsker opprette avdelinger. 

Avdelingene forplikter å følge NRKs lover, og bestemmelser og er ansvarlige ovenfor Hovedstyret 

og skal i samarbeid med Hovedstyret aktivt arbeide for klubbens formål etter § 1-2.  

 

§7-2. Ved opprettelse av en avdeling ledes den frem til ordinært årsmøte av ett interimsstyre 

oppnevnt av Hovedstyret. Det velges valgkomite på avdelingens siste medlemsmøte før årsmøte.  

 

§7-3. Deretter velger avdelingen på årsmøtet sitt eget styre bestående av minimum leder, 

sekretær, kasserer og styremedlem. På første årsmøte velges to av styrets medlemmer for ett år. 

Dessuten skal det velges valgkomitè bestående av 3 personer samt revisor og vararevisor, som 

ikke kan være medlem av styret. Samtlige medlemmer velges for 2 år. 1/2 av styremedlemmene 

trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning. 

 

§7-4. Avdelingens årsmøte skal avvikles innen utgangen av desember måned, og innkalles med 3 

ukers varsel. Forøvrig må styret minimum 14 uker før årsmøtet varsle sine medlemmer med frist 

for innsendelse av forslag til årsmøtet. 

Innkalling og avvikling av årsmøtet følger lovene vedrørende generalforsamlingen der dette er 

mulig. 

Avdelingens årsberetning og regnskap skal godkjennes på årsmøtet, som skal ha samme 

dagsorden som spesifisert i § 3-3, og deretter legges fram som orientering sammen med 

Hovedstyrets beretning på generalforsamlingen. 

 

§7-5. Valgkomiteens forslag skal forelegges styret senest 7 uker før årsmøtet. Styret skal før 

årsmøtet ha innhentet Hovedstyrets uttalelse. Lokalavdelingens styre kan etter å ha innhentet 

Hovedstyrets godkjennelse, anmode valgkomiteen å utvide styret. 

 

§7-6. Avdelingen bør være representert v/leder pluss en representant fra styret på 

Generalforsamling/Tillitsmannskonferanse. 

Hovedstyret dekker reise/opphold i denne forbindelse, dersom økonomien tillater det. 

 

§7-7. Hovedstyret kan bevilge tilskudd til avdelingens drift etter forelagt årsbudsjett. 

 

§7-8. Arrangementer som er underlagt NKK's godkjennelse skal avvikles i hovedstyrets regi. 

 

§7-9. Avdelingen kan ikke utover egne midler forplikte klubben økonomisk. Likeledes kan ikke 

Hovedstyre ut over egne midler belaste Distriktsavdelingen økonomisk. 

 

§7-10. Det er Hovedstyret som representerer NRK i rasespørsmål.   

 

§7-11. Hovedstyret kan nedlegge en avdeling hvis ikke NRKs lover følges. Avgjørelsen kan ankes 

til Generalforsamlingen. Lokalavdelingens midler tilfaller Norsk Rottweilerklubb ved opphør. 

 

 

 



Valg 
Det er kommet flere forslag til de like styrevervene som er på valg. Under er en oversikt over de ulike 

forslagene. 

Forslag fra Kathrin Myhra og Heidi T. Bjørnflaten 

Forslag til styre: 

Leder:  Linda Jørgensen   
Nestleder:  Gunn Karin Iversen   
Styremedlem: Hege Meiler Kvernvolden  
Styremedlem: Kari Bødtker 
Vara:                 Gunnar Gjersrud 

 

Forslag fra Anne Marit Tråholt 

Forslag til styre: 

Styremedlem: Robert Tenold 

 

Valgkomiteens innstilling til styre 

Valgkomiteens innstilling 
 
Leder:                           Tor Andre Breivikås                                    1år 
Nestleder:                     Zarif Hamzic                                                 2år 
Kasserer:                       Rita Røsberg                                                2år 
Sekretær:                      Mona Forsberg                                           ikke på valg 
Styremedlem:              Ole Tommy Jørgensen                               ikke på valg 
Styremedlem:             Trond Otter Johansen                                1år 
Styremedlem:              Linn Kristin Kartfjord Hornstuen             2år 
Varamedlem:               Linn Baldwin                                                1år 
 
 
Valgkomite:                  Lisa Iversen                                                   1år 
                                       Henriette Brokke                                         1år 
                                       Nina Kongestøl                                             1år 
 
 
Revisor:                         Paal Bjerkevold                                           1år 
 
Forslag  innsendt av Heidi Bjørneflaten og Kathrin Myhra:  
Leder                             Linda Jørgensen                                          1år 

 

  



Presentasjon av alle kandidater til valg 

Tor Andre Breivikås 

Jeg er 40år og er født og oppvokst i Inderøy i Nord-Trøndelag, men 
har vært bosatt i Oslo de siste 13 årene. Jeg bor her sammen med 
min samboer og har en datter på 3år. I det daglige jobber jeg som 
Security Risk Manager i selskapet G4S Secure Solutions. Jeg har 
bakgrunn fra blant annet politi, forsvar og helsesektor. Jeg har fra 
tidligere lang og bred bakgrunn fra organisasjonslivet innen flere 
typer lederverv både lokal, regionalt og nasjonalt, spesielt da fra 
Norges Røde Kors og interessegrupper og organisasjoner innen det 
faget jeg til daglig jobber med. 
 
Fritiden går med til familie og mine to rottweilere Frank og 
Medusa. Jeg er hundefører i HV-02 Innsatsstyrke Derby samtidig 
som jeg trener og konkurrerer i hundesportene IPO/RIK, NBF og 
lydighet. Sommeren 2012 etablerte jeg treningsgruppen RIK Oslo, 
Norsk Rottweilerklubb hvor 12- 15 ekvipasjer trener sammen, og har på kort tid blitt en attraktiv 
treningsgruppe for aktive ekvipasjer i Oslo-regionen. 
 
 Som hundemenneske generelt og rottweilerentusiast spesielt ønsker jeg å bidra til at raseklubben 
skal bli en levende og attraktiv klubb for eksisterende medlemmer, enten de er eiere, oppdrettere 
eller entusiaster av rasen. Et av de viktigste tingene jeg personlig brenner for er å få klubben i 
høyere aktivitet. Gjennom aktivitet skaper vi samhold og engasjement, motivasjon og styrke. For å 
nå dette målet må klubben ha en solid ryggrad og de tillitsvalgte må ha tillit hos medlemsmassen. 
Først da kan Norsk Rottweilerklubb bli en bærekraftig klubb som ivaretar Rottweileren og 
medlemmenes beste! 
 

Zarif Hamzic 

 

Hei, Jeg heter Zarif Hamzic og bor i Drammen. Jeg er 30 år og har 
drivet med rottweiler i 12 år. I løpet av disse årene har jeg vært 
aktiv både i bruks, utstilling og avl. Siste tiden har jeg vært ganske 
aktiv i bruks med spesialisering innenfor RIK. Innen RIK(IPO) har 
jeg gått grunnkurset, figurantkurset og blitt godkjent som 
prøvefigurant. Ved å gå inn i styret som nestleder ønsker jeg å 
jobbe med forbedringen av rasen vår. Der ønsker jeg å jobbe tett 
med avlsrådet, utstillingskomiteen og ikke minst brukskomiteen. 
Jeg mener at vi må fokusere på alle de grenene for å forbedre 
rasen vår. 
 

Rita Røsberg 

Jeg er 30 år ung, kjøpte den første rottweileren for 10 år siden, og har 

siden da prøvd alt som kan prøves (så å si) man kan gjøre med hund, tatt 

instruktørkurs i ulike former og fasonger, samt andre type kurs som har 

med hund å gjøre. Har hatt ett lite oppdrett (ca 1 kull i året) ved siden av 

å være mor til en sønn som blir 3 år i mars, går skole – hvor jeg har igjen 



1 år før jeg har en bachelorgrad i Økonomi og Ledelse - jobber med ordrebehandling som baserer 

seg på statistikk og analyser og selvfølgelig koser meg med min ene hjemmeværende tispe fra mitt 

eget D-kull. Har også for tiden en hanne fra Italia hjemme, som skal tilbake i April, og jeg er i 

tenkeboksen på ny valp.  

Har vært aktiv komitee-medlem de siste 4 årene sammenhengende og ønsker å bidra videre med 

det jeg kan og der jeg kan være til nytte.  

 

Linn Kristin Kartfjord Hornstuen 

Jeg heter Linn Kristin Kartfjord Hornstuen, er 35 år og bor på 

Spikkestad som  

ligger rett utenfor Drammen 

Til daglig jobber jeg som Teamleder på Energiselskapet 

Buskerud. 

 

I dag har jeg 2 rottweilere, Frøya (6) og Troll(2,5) 

Jeg har hatt hund så lenge jeg kan huske, men begynte å trene 

aktivt med de 

for snart 3 år siden. Jeg har trent IPO med Troll i en 

sportshundklubb siden 2011 hvor jeg også 

var kasserer og var med på å arrangere diverse seminarer. 

Jeg har også selv tatt diverse kurs og seminarer gjennom de siste årene og flere skal det bli. 

I år gleder jeg meg spesielt til Nordic IPO Rottweiler workshop og turen til Rottweil i august. 

Trond Otter Johansen 

Hei  

Jeg ble forespurt av Valgkomiteen om jeg kunne være interessert 

i å stille til valg i NRK da jeg hadde kjennskap til tidligere styre. 

Jeg føler at mitt engasjement og vilje til å få ting gjennomført 

samt at jeg ikke er "redd" for å stikke meg frem og stå for egne 

meninger er noe av hva styret 2013-2014 trenger. 

Er ikke konfliktsky men jeg er samtidig løsnings orientert. Noe jeg 

tror vil bidra til å styrke HS.  

 

Mitt mål er enkelt! 

Bidra til en klubb for Medlemmene! 

Lin Baldwin 



Mitt navn er Lin Baldwin, jeg er bosatt i Trysil sammen med to Rottweilere; Dina og hennes datter 

Bella. I skrivende stund også en valp på snart ni uker, da jeg driver et lite oppdrett under 

kennelprefikset kraftverket.  Jeg har rukket å bli 39 år gammel, men er fortsatt student. Hund har 

alltid vært en del av mitt liv, men hundeinteressen kom når jeg traff 

min mann på slutten av 90’ tallet. Vi kjøpte vår første brukshund i 

1999, og etter det har jeg vert hekta på Rottweiler. Den første 

hunden Wiseweilers Illusion, var prøveklut og læremester−alt i ett! 

En fantastisk førstehund. Sammen var vi på utallige kurs og 

treninger, med opp og nedturer. På papiret har jeg grunnkurs i NRH, 

Grunnkurs, fig1, 2 og 3 innenfor IPO/RIK−litt gammeldags system 

for noen; nå er det vel grunnkurs og figurantkurs; samt 

mønstringer. Det er noen år siden jeg var aktiv, men regner meg 

selv for å være på god vei tilbake. De siste årene har bestått av 

studier, er ferdig med en bachelor i læringspsykologi med 

hovedvekt på atferdsanalyse, og er nå på masterstudie i læring i 

komplekse systemer. Veldig spennende da både folk og dyr er 

komplekse systemer og del av enda større komplekse systemer. Jeg har nå blitt spurt av 

valgkomiteen om jeg kunne tenk meg å ta et styreverv. Jeg har sagt ja til å stille til valg som 

vararepresentant, og håper jeg har noe å bidra med. Som tidligere erfaring har jeg vært kasserer i 

lokal hundeklubb. 

 

Lisa Iversen 

Jeg heter Lisa Iversen, er 29 år og bor i Fjerdingby. Jobber i Sami & 

co AS. 

Sittet i valgkomiteen i Norsk rottweiler Klubb i 2 år. 

 

Fritiden blir brukt på mine 4 rottweilere. 

 

Henriette Brokke 

Jeg heter Henriette Brokke, er 37 år og bor i Veggli. Jobber i 

Fellestjenesten på Rollag bygdeheim. Har vært leder i lokal 

hundeklubb, hatt styreverv gjennom mange år i hesteklubb, 

sittet i kommunestyret i Rollag i 12 år hvorav 4 år i formannskap 

som varaordfører. 

Jeg har to rottweilere i hus, Zenta og Dino. Zenta er trent på 

blodspor og er ettersøkshund, mens Dino trenes i IPO. 

 



 
 
 
 

Nina Kongestøl 

Heter Nina Kongestøl, er 37 år og bor i Haugesund. Jobber 

som Avdelingssykepleier i en Hjemmetjeneste. Har 2 

jenter på 17 og 14 år. 

Har en Rottweiler hann som heter Kimura's Legolas aka 

Leo. Han er 2.5 år. Vi har tatt ferdselsprøven og jobber 

mot ipo 1, men pga dårlig/lite treningsmiljø/plasser tar 

det litt tid, men vi har det heldigvis ikke travelt :) Han er 

også den første hunden jeg trener med. 

Fritiden min går stort sett til hund og unger :) 

Linda Jørgensen 

Navn: Linda Jørgensen har sittet som nestleder frem til okt. 

2012, som fungerende leder frem til dagens dato. 

Bosted: Lier 

Status: Samboer og 3 barn 

Alder: 39 

Hund: Har hatt rottweiler siden 1994, har drevet oppdrett 

under kennel prefixet Aroyal siden 1998. Jeg har tidligere vært 

veldig aktiv på lydighetsfronten og har også drevet med en del bruks, men ikke konkurrert i bruks. 

Etter mange år med utstilling og avl i fokus, har jeg igjen begynt å ta opp lydigheten og startet i lp 

1 i 2012 med opprykk på første forsøk  

Jeg har nå fått meg et nytt tilskudd som jeg har planer om å trene lydighet og IPO med. 

Hva kan jeg bidra med i klubben: 

Jeg ønsker å kunne bidra i NRK på en positiv og konstruktiv måte, jeg har i min periode nå, jobbet 

meget aktivt for å få opp aktiviteter og tilbud i klubben og vil fortsette med det om jeg får 

muligheten. 

Jeg vil jobbe for at NRK skal være en inkluderende klubb for alle medlemmer. 

For meg er alle sportene like viktige og jeg synes at det er et «must» å ha engasjerte og positive 

folk i komiteer. 

Jeg har tidligere sittet i forskjellige verv i både raseklubber og brukshund klubber 



Gunn Karin Iversen (Gunni) 

Jeg heter Gunn Karin Iversen, de fleste kjenner meg under navnet 

Gunni, jeg er 36 år, har to 2-beinte gutter på 10 og 13 år, bor på 

Figgjo i Rogaland og er innstilt av medlemmer til verv som nestleder.  

For tiden sitter jeg som leder i Norsk Berner Sennenhund klubb avd 

Rogaland, hvor jeg har vært aktiv i 9 år, har tidligere år sittet som 

kasserer, sekretær og nestleder. 

For tiden har jeg 2 Berner Sennenhunder og en Rottweiler. Den ene 

Berneren er pensjonist og tar livet med ro, Berner nr 2 har 

gjennomført og bestått BH og hun trenes mot SL prøver, evt IPO og 

Rottweileren trenes mot IPO prøver.  

Utenom RIK trening så fungerer mine hunder som familiehunder og 

turkompiser. 

Personlig så mener jeg at alle raseklubber skal ha avlsretningslinjer, syns heller ikke NRK’s 

retningslinjer/kriterier er urimelige.  

Jeg syns det er viktig at det avles på mentalt og funksjonsfriske rasetypiske hunder. 

Dagens mentaltesting har jeg litt delt mening om, da jeg mener at resultatet på en og samme hund kan 

variere veldig fra test til test avhengig av dommer og figurant(er) og en får ikke helt en oversikt over de 

forskjellige foreldredyr/kull så lenge mentaltesting generelt velges bort evt ikke hele kull testes/analyseres 

under samme kriterier.  

Ang brukskrav for å konkurrere om CERT så syns jeg det er veldig bra!  

Dette gjør, etter min mening, at flere får øynene opp for hva en Rottweiler faktisk kan brukes til.  

Det finnes jo flere veier å gå for å få til brukskravet - det er jo ikke bare via IPO 

Dessuten er dette et krav i våre naboland - så jeg kan ikke helt se hvorfor vi i Norge skal være så mye mer 

annerledes på dette punktet - NUCH (Norsk Utstillings Champion) bør henge like «høyt» som et SUCH 

(Svensk Utstillings Chamipon).  

En Rottweiler er nødvendigvis ikke for alle, men jeg mener likevel at det er en allsidig rase. En hund som 

funker på trening og i heimen sammen med familien og i tillegg ser ut som en Rottweiler iflg rasestandaren. 

Mitt bidrag til NRK må være å belyse saker og ting på en forhåpentligvis annen måte, «nye øyne/meninger» 

fører sjeldent noe dårlig med seg. Tidene forandrer seg, og det er vel påtide at NRK henger med i svingene. 

- med det mener jeg at kanskje det er på tide at en overlater verv til både «nye og ukjente» eller gamle 

kjenninger - hvem nå disse blir så er det jo ingen tvil om at medlemsmassen og klubben trenger en 

forandring. 

Det HS har gjort det siste året mtp på de forskjellige lagene syns jeg er kjempepositivt - om påmeldinger 

svare til forventningene vet jeg ikke - men i år er det tatt med både Bruks- og LP- lag i tillegg til RIK.. bare 

det er jo et mega skritt i rett retning. 

Norsk Rottweiler Klubb står jo for så veldig mye mer enn bare RIK. 



Ja til spesialer og egne mesterskap innen de forskjellige grener - i mange tilfeller har det vist seg at hvis en 

har det GØY med hunden sin på trening så kommer resultatene etterhvert - uansett gren :) 

Jeg mener det viktigste for Norsk Rottweilerklubb er å fremme rasen på mest mulig positiv måte - om det 

betyr å konkurrere på VM nivå eller kun fungere på et familiært nivå er for meg samme sak - positiv 

omtale/fremming er positivt uansett!! 

Hvordan jeg ser klubben om 5 år? 5 år er ikke kjempelang tid, men det burde bli en mer positiv holdning 

blandt medlemmer/treningsgrupper i løpet av en kortere tidsperiode.  Forhåpentligvis ennå mer økning i 

deltakelse av Rottweiler på NM - (all respekt til dem som stiller på FCI NM alle raser-begge deler inkludert 

her!!) Samme med VM...  Og dem som stiller LP og fremviser rasen på en positiv måte - det jeg mener er at 

vi i bunn og grunn står på samme side (ja det er fler veier til Rom)   

Ja til en raseklubb som fungerer og kommuniserer seg imellom, det være HS, komiteer osv.....   

Som i tillegg jobber sammen for menalt sterke rasetypiske «Ole Brumm» (jatakk funker både hjemme og på 

trening uansett treningsform) hunder. 

 
 

Kari Bødtker 

Mitt navn er Kari Bødtker. Jeg er 23 år. Født og 

oppvokst på en gård på Bjoa, Vindafjord, men bor nå 

på Malmheim i Sandnes. Jeg jobber som yrkessjåfør, og 

kjører for øyeblikket lastebil for Svipp Transport. Jeg er 

samboer med min kjærest, Trond Arne, og jeg har en 

og en halv hund. Den halve er min families pensjonerte 

hannhund, Oscar, og den hele er min helt egne 

hannhund, Nokas. Jeg er oppvokst med rottweiler og 

de vi har hatt i familien har vært meget forskjellige 

typer hunder, så jeg har fått prøvd det meste. Tidligere 

har jeg trent mye LP og konkurrert i det, men har også 

trent mye rundering og blodspor, samt utstilling. Med 

Oscar har jeg også gått prøve for å godkjenne han som ettersøkshund på skadet storvilt. Det siste året har 

jeg og Nokas trent RIK og har fattet stor interesse for noe jeg tidligere ikke viste eller syntes noe om. I 2012 

var jeg og Nokas med på RIK rekruttlaget. 

Mine hunder er NUCH NV- 09 Kimura’s Galaxy «Oscar» som er den pensjonerte, og NUCH BH SL1 Kimura’s 

Kazakstan «Nokas» Som jeg trener med nå. Oscar blir 8 i år og lever som pensjonist og fotvarmer hjemme 

med mine foreldre på gården på Bjoa. Nokas blir 5 i år og bor sammen med meg og Trond Arne på 

Malmheim. Vi trener flere dager i uken har bestemte mål vi jobber mot. I første omgang vil vi få gått IPO 1. 

Ellers så fungerer Nokas som en helt fantastisk familiehund. Er over gjennomsnittet glad i unger, og folk 

generelt. Som unghund var vi ca en gang i uken i barnehagen hjemme på Bjoa på besøk. Stor suksess! 

Nokas er ellers med på det aller meste og er en godt «formet» til mine behov. 

Jeg er blitt spurt om å stille til valg som styremedlem i hovedstyret.  Jeg håper å kunne være med på å få 

raseklubben vår tilbake på fote, få en klubb som står sammen internt og eksternt både for å kunne 

rekruttere nye medlemmer samtidig som vi holder på de vi har, og ikke skaper misnøye og mistillit fordi det 

er så mye interne uenigheter og krangler. Håper at med nye i styret og at med en ny og frisk start kan 



gjerne klubben, samt regler og retningslinjer få den lille «oppdateringen» den trenger. Med det får gjerne 

både klubben og rasen også mer positiv PR, og kan fortelle allmennheten at vi ikke driver med genetisk 

farlige hunder. Fra før har jeg sittet i utstillingskomitéen i min lokalklubb i Ølen i flere år og alltid vært et 

aktivt hundemenneske og klubbmedlem. Jeg har også sittet i styre i som kasserer, styremedlem og leder i 

andre klubber, samt som verneombud både på skole og jobb og håper jeg kan stille sterkt på flere fronter 

for å få en bedre og mer sammensveist klubb som jakter de sammen målene og etter de samme 

retningslinjene. 

 Jeg håper at om 5 år så har vi en aktiv klubb som jobber sammen. At HS, alle avdelinger, treningsgrupper 

og lokallag kan bli inkludert og få opparbeidet et godt samarbeid. At det kan bli arrangert seminarer 

forskjellige plasser i landet som dekker alle NRKs aktiviteter slik at ingen blir glemt, verken aktiviteter eller 

plasser, og at klubben har økonomi til å gjennomføre slikt. Rekruttlagene, både for RIK, bruks og LP, synes 

jeg er en kjempe god start. På sikt kan gjerne et rottweiler NM i de forskjellige grenene være et mål. 

Jeg synes at brukskrav for å få utdelt CERT for en brukshund rase bare skulle mangle! Da får vi kanskje også 

kombinert «brukshundene» med «utstillingshundene» og får enda en måte å få en og samme hund/rase 

som er både flott og brukende.  Det er de jo forså vidt nå også, men det lille ekstra kan komme. Samtidig så 

synes jeg at det er på tide at Norge, NKK og raseklubbene samkjører sine regler og retningslinjer mer med 

andre land. Jeg synes det er rart og upraktisk at Norge skal ha så mange av sine egne regler som gjør at vi 

må spille med andre kort med en gang vi skal til utlandet. 

Jeg håper at med tiden vil vi få se en generasjon med sunne, både mentalt og fysisk, sterke og rasetypiske 

rottweilere.  Allsidige hunder som vil vise igjen like godt i utstillingsringen som på prøvearrangementer av 

forskjellige slag. De skal også være lojale og familiekjære hunder.  Jeg håper selvfølgelig på et mirakel, slik 

at det går an å få bukt med «kjøkkenavlen» på rottweileren og slipper å lese om «Tyson som vil bli pappa» 

på finn.no. Jeg synes det er flott at NRK stiller med avlskriterier, og jeg håper i fremtiden at alle vil 

etterfølge disse kriteriene, samtidig som jeg skulle ønske at det var «vanskeligere» å få registrert en 

rottweiler. Slik at de som blir registrert er fra parringer som følger avlskriteriene, fra seriøse oppdrettere og 

forhåpentligvis havner hos eiere og førere som vil rasen og ryktet vell! Rottweileren er ikke for alle. Jeg 

håper at det i fremtiden går an å få tatt godkjent ZTP i Norge. 

Hege Meiler Kvernvolden 

Alder: 43 år 

Bosted: Gjøvik 

Hunder: 2 rottweilere. Hann 4 år og Tispe 1,5 år. 

Om meg selv: Lidenskapelig opptatt av rottweilerens helse/mentalitet. 

NKK Trinn l instruktør, og underveis til NKK Trinn ll Bruks. 

NKK Figurant – K-Test/Funksjonsanalyse/MH  

Styreververfaring – Leder i Gjøvik Hundeklubb (5 år og pr. dd.). NKKs 

organisasjonskurs.  

Mine aktiviteter: Alt som kan gjøres med ”sunn fornuft”  

Mestring av hverdagens ”opplevelser” for hunden. 

Barn og Hund.  

LP og NBF Bruks 

Problemstillinger/løsninger og mentale utfordringer for hunden. 

NRK, fremtidsmål og ønsker om: Rottweileren er i dag blant øverste på listen over mest solgte hunderase i 

Norge. På grunnlag av dette bør NRK ha et betydelig større fokus på aktivitetsgrener. Største andel av 



rottweilereiere er ”familiehunden som skal mestre alt”. NRK bør ha et godt organisert formål for å fremme 

rasen etter dagens ”levestandard og hvermanns formål” – så vell som – selvfølgelig rasens avl. Med dagens 

levestandard og hvermanns formål – mener jeg: legge opp til et grunnleggende og positivt hundehold for 

alle. Organisert gjennom NRK et apparat som kan veilede og fremme – vil også øke utøvere i NRK. 

Sikter man for høyt – og glemmer sine ”undersåtter” – faller man fort sammen! 

Revisor 

Revisor heter Paal Bjerkevold, bor i Skien og jobber i Den Danske Bank (fokus). Kjenner 

hundemiljøet fra fartstid i klubbstyrer. Har lang erfaring innen regnskapsføring. Har også sittet i 

kontrollutvalg for sto hundeklubb med ca 1000 medlemmer. 

  



Forhåndsstemming på kandidater til styret 

Stemmeberettigede medlemmer kan forhåndsstemme på kandidater til styret. Det er ikke mulig å 

forhåndsstemme på saker. Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte: 

 Valget skal skje skriftlig, medlemmer som velger å benytte forhåndsstemme skal sikres retten til å 

avgi hemmelig stemme. 

 På den forhåndstrykte stemmeseddel er de foreslåtte kandidatenes navn ført opp. Marker med 

kryss for den/de kandidater du vil stemme på, eller stryk de du ikke ønsker å stemme på. Den 

endelige stemmeseddelen kan ikke inneholde flere navn enn det er verv som skal besettes. Det er 

tillatt å bruke andre stemmesedler enn de forhåndstrykte, du må da skrive hvem du vil stemme på 

og i hvilket verv. 

 Legg den utfylte stemmeseddel i en konvolutt og lukk denne. Merk konvolutten "STEMMESEDDEL", 

og legg så konvolutten i en ny konvolutt og lukk også denne. Merk den ytterste konvolutten med 

forhåndsstemme samt ditt navn og adresse (dette for å kontrollere at du har stemmerett) og send 

den til:   

 

   Norsk Rottweilerklubb 

   Postboks 6732, St. Olavsplass 

   0130 Oslo 

 

 Forhåndsstemmene må være klubben i hende 1 uke før årsmøtet, senest 6. april 2013. 

 Det er ikke mulig å sende inn stemmeseddel på E-post eller fax. 

 Dersom fremgangsmåten som beskrevet over ikke blir fulgt, kan stemmeseddelen bli forkastet. 

 De mottatte konvoluttene skal kontrolleres mot medlemslisten og skal ikke åpnes før på 

Generalforsamlingen. 

 Det er viktig at det avmerkes på medlemslisten hvem som har forhåndsstemt slik at det unngås 

dobbeltstemmer på Generalforsamlingen. 

 

 

 

  



Stemmeseddel for styrevalg 2013 

STEMMESEDDEL 2013 

Kandidater til ledervervet: 

        Tor Andre Breivikås (valgkomiteens innstilling) 

         Linda Jørgensen (innsendt forslag) 

Kandidater til nestledervervet: 

 Zarif Hamzic (valgkomiteens innstilling) 

 Gunn Karin Iversen (Gunni) (innsendt forslag) 

Kandidater til kasserervervet: 

 Rita Røsberg (valgkomiteens innstilling) 

Kandidater til styreverv: 

 Trond Otter Johansen (valgkomiteens innstilling) 

 Linn Kristin Kartfjord Hornstuen (valgkomiteens innstilling) 

 Hege Meiler Kvernvolden (innsendt forslag) 

 Kari Bødtker (innsendt forslag)  

 Robert Tenold (innsendt forslag) 

Kandidater til varaverv: 

 Linn Baldwin (valgkomiteens innstilling) 

 Gunnar Gjersrud (innsendt forslag) 

Kandidater til revisorvervet: 

 Paal Bjerkevold 

Kandidater til valgkomiteen: 

 Lisa Iversen (valgkomiteens innstilling) 

 Henriette Brokke (valgkomiteens innstilling) 

 Nina Kongestøl (valgkomiteens innstilling) 

 

 


