Norsk Rottweilerklubb
innkaller herved til:
GENERALFORSAMLING

Lørdag 21. mars 2015 kl. 12.00
Elektroveien 4, 2069 Jessheim
Sparebank 1 sine lokaler
Jessheim ligger 11 km fra Gardermoen langs E6 mot Lillestrøm.

Vi minner om at ekstraordinær generalforsamling starter kl. 1100.
Der skal ny leder og kasserer velges.
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Dagsorden:
1. Åpning, herunder
a. Godkjenning av innkalling,
b. Valg av møteleder,
c. Valg av referent,
d. Valg av tellekorps
e. Valg av to personer til å underskrive møteprotokoll
2. Årsberetninger
a. Avdelingenes
b. Komitéenes
c. Hovedstyrets
3. Regnskap for fjoråret, herunder
a. Gjennomgang av revisjonsrapport
b. Gjennomgang av balanse og resultat
4. Budsjettforslag for 2015
5. Innkomne forslag
6. Valg av tillitsvalgte

NB! Ved inngangen vil alle sjekkes for betalt medlemskap for 2015. Ingen som ikke er på listen i
DogWeb, eller ikke har med bekreftet kvittering for manuell innbetaling, vil få adgang til møtet.
Generalforsamlingen starter presis kl. 11.00, og vi ber om at deltagerne kommer i god tid før dette
på grunn av registrering.
Vi ønsker velkommen til en god og saklig debatt. Vi ber om at deltakerne har satt seg inn i
årsrapporten på forhånd. Årsrapporten vil ikke bli lest høyt. Eneste unntaket er forslag til
endringer og kandidater til valg. De som ønsker å ha sakspapirene i papirform må skrive dem ut og
ta dem med.
Hovedstyret.

Årsberetninger
Årsberetning avdeling Vestfold 2014

Årsberetning avdeling Trøndelag 2014

STYRET

Styret har i perioden bestått av:
Leder: Stein Ketil Presthus
Kasserer: Kay Arne Knutsen (til mars/2014)
Marit Edvardsen (fra mars/2014)
Sekretær: Helle Schjetlein (til mars/2014)
Anna Nilsen (fra mars/2014)
Medlem: Lisbeth Malmedal Botnan
Medlem: Øystein Martinsen
Medlem: Jan Ole Østerli (til mars/2014)
Frode Hultgren (fra mars/2014)

GENERELT
Styresammensetningen har blitt endret fra det som ble valgt på forrige årsmøtet grunnet
interne uenigheter. Året som har gått har blitt preget av disse uenighetene, og som også
har påvirket vårt samarbeid med hovedstyret. Men til tross for forutsetningene vi fikk i
startet av dette året, har det vært bra aktivitet i klubben.

AKTIVITETER
I perioden januar til og med april hadde avdelingen innendørstrening i ridehallen ved
Bratsberg Ridesenter. Det ble trent lydighet og gruppe C.
I mai startet utesesongen med fellestrening hver tirsdag og torsdag på banen ved
Jonsvatnet. Oppmøtet har vært jevnt bra.
25.-27. juli ble det også avholdt et helgeseminar i IPO med Thomas Olafsen som
figurant/instruktør. Seminaret var gratis for medlemmene, og deltakerne hadde en svært
lærerik og trivelig helg i strålende sol.
I september startet vi opp et grunnkurs/hvalpekurs med Frode Hultgren som instruktør.
Kurset pågår enda i skrivende stund, med 8 deltakende ekvipasjer.

UTSTILLINGER/PRØVER
10. og 11. mai ble det avholdt utstilling for alle raser på Orkdal Tråvpark i samarbeid med
Orkdal Hundeklubb. På vår dag, som var søndag 11. mai, var det påmeldt ca 400 hunder.
Dette var noe mindre enn vi hadde håpet på, men arrangementet ga likevel et pent
overskudd.
BIR ble Wiseweilers Fuse og BIM ble Arcanorums Jean Marco av Viggo. Cert gikk til Last
Legend's Chain Reaction og Kraftverket's Atmosphere. Dommer var John Muldoon. VI
GRATULERER!!
Lørdag den 10. mai ble det ikke utdelt cert eller ck for dommer Frank Christiansen, og det
ble dermed heller ikke kåret BIR eller BIM denne dagen.
Samarbeidet med Orkdal Hundklubb fortsetter også i 2015.
5. juli ble vår årlige spesialutstilling avholdt på banen ved Jonsvatnet. Dommer var Uwe
Petermann fra Tyskland (ADRK), og i år hadde vi også utdeling av "stor-cert".
BIR og BIM ble hhv Wiseweilers Back In Black og Jola Van De Koloniënhoeve. VI

GRATULERER!!
Hannhund-cert gikk til Qule-Qulis Gilbert - som for øvrig også tok cert på NKK's utstilling
dagen etter, og dermed ble champion. VI GRATULERER!!
Tispe-certet gikk til Kraftverket's Atmosphere, som stilte i veteranklasse og denne dagen
tok hjem champion-tittelen i den respektable alder av 10 år. VI GRATULERER!!
I år hadde også Norsk Retriever Klubb leid plass til sin spesialutstilling på banen vår
samme dag som oss. Dette fungerte utmerket for begge parter.
12. juli arrangerte vi RIK-prøver. Det var 2 ekvipasjer som avla ferdselsprøve, og begge
besto. Det var også 1 startende i IPO 1 og 1 i IPO 2, og begge besto. Dommer var Stein K
Presthus. Figurant var Andreas Volle.
6. september arrangerte vi IPO NM for rottweiler med 3 startende ekvipasjer - 2 i IPO 3 og
1 i SL3. En verdig Norgesmester ble Kimuras Harry Potter & fører Gert Pollestad. VI
GRATULERER og takker for en fin dag. En takk også til dommer Geir Flønes og figurant
Thomas Olafsen.
20. og 21. september arrangerte vi funksjonsanalyse på banen ved Jonsvatnet. Dommere
var Ola Valan og Stein K Presthus. Det var 15 startende og av disse besto 12.
11. oktober ble det avholdt RIK-prøver med 4 startende, 1 i IPO 1 og 1 i IPO 3 og 2 i SPH
1. Alle fire fikk prøvene sine bestått. Dommer var Stein K Presthus og figurant var Øystein
Martinsen.

REGNSKAP/ØKONOMI
2014 har vært preget av en mye bedre økonomi enn foregående år. Dette kommer av vårt
utstillingssamarbeid med Orkdal Hundeklubb. Dobbelutstilling med alle raser ga oss et
overskudd på ca 75000,-.
Dette har ført til at vi har kunnet arrangere gratis kurs/seminar for våre medlemmer. Samt
gratis trening innendørs vinterstid og på banen vår i sommerhalvåret,
Det har ikke vært gjort noen investeringer i 2014.

INNKOMNE FORSLAG
Det er ingen innkomne forslag

SAKER FRA STYRET
Ingen saker til behandling på årsmøtet

VALG
VALGKOMITÉENS INNSTILLING:
Valgkomitéen valgt på årsmøtet i 2013 besto av:
Leder: Frode Hultgren (til mars/2014)
Medlem: Eline Presthus Schei

Medlem: Lasse Børmark
Leder: Stein K Presthus (ikke på valg)
Kasserer: Marit Edvardsen (velges for 2 år)
Sekretær: Anna S Nilsen (ikke på valg)
Medlem: Lisbeth M Botnan (velges for 2 år)
Medlem: Øystein Martinsen (velges for 2 år)
Medlem: Frode Hultgren (ikke på valg)
Revisor:
Valgkomité:
Trondheim, 12. november 2014
Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag
Styret

Årsberetning avdeling Vest 2014
Det har ikke vært et styre i avdeling Vest i år. Det er å håpe at det finnes engasjerte medlemmer
på Vestlandet. Nå ligger det an til at hovedklubben må ta kontroll med avdelingen.
I 2014 ble det arrangert en utstilling i Bergen.

Årsberetning for mentalkomitéen
Mentaltestkomiteen har i år arrangert 3 helger med funksjonsanalyse og en helg med
mentalbeskrivelse. Vi forsøkte også å arrangere et figurant- og testlederkurs, men dette måtte
dessverre avlyses pga. for få påmeldte.

Funksjonsanalyse
3. og 4. mai

Dommere: Runar Oudmayer og Trygve Kroken 16 hunder

30. og 31. august

Dommere: Runar Oudmayer og Sverre Kirkemo 12 hunder

Dommere: Trygve Kroken og Sverre Kirkemo
27. og 28. september
26 rottweilere ble testet (to hunder ble testet to ganger) og 17 bestod.

14 hunder

Mentalbeskrivelse hund (MH)
Beskrivere: Maria Tveiten og Line Torp
21. og 22. juni
4 rottweilere ble beskrevet, alle gjennomførte beskrivelsen.

16 hunder

Takk til testledere, figuranter og alle som har hjulpet til ved årets tester: Anne Sletmo, Hanne
Saarinen, Beathe Schultz, Ivar Aanes, Iselin Østby, Silje Kile, Kristin Pedersen, Frode Løken,
Maritha Gundersen, Maria Bøgeberg, Hege Solhaug og Jørgen Slagstad.
For Mentaltestkomiteen
Bereth Slagstad

Årsberetning brukskomitéen 2014
Komiteens sammensetning:

Lena Davidsen, Øyvind Jensen, Sten Hofstad, Mai Nikolaisen, Lene K. Nikolaisen, Ivar Aanes,
Karianne Wolmer, Kristin Pedersen.
Komite møte:
Vi har hatt 3 møter. Første før sesongstart i mars, der alle møtte.
Andre i juli, der var også alle tilstede.
Tredje og siste møte ble avholdt i desember, det var det bare Karianne Wolmer som ikke var
tilstede.

Komiteens ansvarsområder:
Rekrutering til brukshund konkurranser, interesse for trening og samarbeid med hund.
Tilrettelegge mulighetene for å konkurrere, og gi deltagere positive opplevelser på ett hyggelig
stevne.
Aktiviteter 2014:
Ferdselsprøve 27 april: 6 startende. Dommer: Heidi Tokstad.
Kåringsprøve 27 april: 9 startende. Dommere: Heidi Tokstad og Anne Marit Traaholt.
NBF spor klasse D/C 14-15 juni: 21 startende. Dommere: Widar Bratlie og Tommy Thøgersen.
NBF spor klasse. D/C 19-20 juli: 25 startende. Dommere Widar Bratlie og Ingar Oliversen. Ingar
Oliversen kom i stedet for Tommy Thøgersen på grunn av dobbeltbooking.
NBF Klubbmesterskap ( alle spor Klasser ) 13-14 september: 18 startende. Dommere: Widar Bratlie
og Anne Marit Traaholt.
Kåringspøve 1 november: 14 startende. To dommere Widar Bratlie og Anne Marit Traaholt.
Totalt antall startende: 93 ekvipasjer.
Av de 93 startende er 30 rottweilere.
Økonomi 2014:
Det er i år blitt ett lite overskudd på 1929 kr.
Dette er takket være en bra innsats i kiosken, og dugnaden med kaker og vaffelrøre. Medlemmer i
komiteen har heller ikke skrevet reiseregninger.
Beholdningen for komiteen er på 10 918 kr.
Oppsummering av året 2014:

Vi har vært en bra og velfungerende komite, som stadig tar nye utfordringer. Dette året har vi hatt
klubbmesterskap i alle klasser, noe som gjorde jobben både større og mer utfordrende.
Klubbmesterskapet i år ble holdt over to dager da øvelsene i de forskjellige klassene ble delt opp,
slik at lydigheten gikk en dag og skogsøvelsene gikk en dag. Dette var ikke noe lurt i forhold til
påmeldinger, så neste år blir dette annerledes.
Stevne på våren og høsten ble avholdt i Båstad og NBF stevnene ble avholdt på Holemoen i
Modum.
Vi er også helt avhengig av å få med oss folk utenifra, noe som pr i år har gått ganske greit. Tusen
takk til alle dere som bidrar til å dra lasset sammen med oss.
Også en stor takk til sponsorer som bidrar med mange flotte gaver.
Takk til dommerne som stiller opp for oss, og som gjør en flott jobb for brukshund sporten.
Klubbmesterne i NBF spor 2014:
Klubbmester KL D:
Ambolts Linn og Morten Kristiansen
Klubbmester KL C:
Ambolts Lea og Frode Løken
Klubbmester KL B:
Bellinas Nebraska Jade og Ann Riise
Gratulerer så mye alle sammen!!

Årsberetning RIK-komitéen 2014
Komiteens sammensetning:
Frem til GF i mars


Thomas Olafsen - RIK-ansvarlig

Fra GF i mars




Trond Selnes - leder
Kay Arne Knutsen - RIK-ansvarlig
Heidi T Bjørnflaten

Fra november




Trond Selnes - leder
Kent Hansen - RIK-ansvarlig
Kay Arne Knutsen - medlem

Komitemøter:





RIK-komiteen har primært brukt telefon og mail som kommunikasjonsform.
Møte med IPO miljøet 30. august. Trond Selnes og Heidi T Bjørnflaten til stede fra RIK
komiteen.
Komitemøte med hovedstyret 20 sept. Trond Selnes til stede.

Spesielle oppgaver:
RIK-komiteen hadde et prosjekt som forberedte utvikling av flere treningsfiguranter til IPO for
2015. Hovedstyret besluttet i oktober at klubben ikke hadde midler for slike aktiviteter i 2015.
Det er gjort en undersøkelse på hvilke treningsgrupper som trener under NRK pr november 2014,
denne oversikten er sendt til sittende RIK-ansvarlig.
Rik komiteens ansvarsområde:






Skape et aktivt treningsmiljø.
Rekruttere nye personer til sporten.
Tilrettelegge for kompetanseutvikling.
Arrangere prøver og mesterskap sammen med lokallagene.
Påse at lover og retningslinjer blir fulgt av treningsmiljøene.

Aktiviteter/mål 2014





Arrangere NM - Thomas Olafsen var delaktig i å arrangere NM med avd Trøndelag. Det
finnes ingen dokumenter eller oversikt over prosessen knyttet til dette arrangementet
tilgjengelig for den nye RIK-komite.
Team I.Ø.L. hadde planer om å arrangere en lokal prøve på Båstad i oktober, men pga.
manglende dommer ble prøven avlyst. Det ble gjort forsøk på å få dommer fra Tromsø helt
til det siste.
Starte planleggingen av figurantsatsing for 2015.
Melde inn RIK-prøver for 2015 innen 31/10.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål:
NM arrangert av avd. Trøndelag med RIK-ansvarlig Thomas Olafsen.
Lokal prøve på Båstad ble ikke arrangert, koordinator/teknisk arrangør Team I.Ø.L.
Figurantutviklings plan er laget men ikke satt i gang da hovedstyret ikke bevilger økonomisk støtte
til aktiviteter I 2014. Planen er sendt til sittende RIK-ansvarlig.
Antallet RIK-prøver har vært lavt i 2014. Antallet deltakere har også vært ekstremt lavt, kun 2
rotweilere deltok i IPO3 på prøven som hadde status som rase-NM i IPO. I tillegg var en ekvipasje
med i SL3.
Økonomi
IPO-NM for 2014 gikk med nesten 8000 kr i underskudd.

Det var ingen annen økonomiske aktiviteter arrangert i regi av/i samarbeid med RIK komiteen i
2014.

Årsberetning for lydighetskomitéen
Lydighetsarrangmentene i 2014 ble i sin helhet ordnet av utstillingskomitéen.

Årsberetning utstillingskomitéen 2014
Komiteens sammensetning:




Utstillingsleder: Linn Kristin Kartfjord Hornstuen
Dogweb og kasserer: Rita Røsberg
Medlem: Anders Romark

Komitemøter:
Anders og Linn har hatt flere møter gjennom året, og noen møter har også May, Sten, Lene,
Morten og Mona vært med på da de har hjulpet til med stevner arrangert på Horne.Vi har også
hatt møte med ildsjeler i Bergen, Helle for avdelingen i Trøndelag, Britt fra avdelingen Vestfold
under dogs4all.
Da utstillingskomiteen via Linn og Anders også har hatt ansvaret for lydighetsstevnene gjennom
året har vi fått god hjelp av utenforstående, dette vil vi også trenge i 2015.
Vi ser klart behovet for en egen lydighetskomite og håper noen ønsker å tre inn i denne komiteen.
Utstillingskomiteens ansvarsområde:








Skape et aktivt utstillingsmiljø.
Rekruttere nye personer til sporten.
Arrangere og avholde utstillinger
Tilrettelegge for kompetanseutvikling
Påse at lover og retningslinjer under stevner/utstillinger følges.
Skaffe ringpersonell og dommere.
Finne egnede områder med riktige fasiliteter.

Aktiviteter 2014
Lørdag 05.april, Bergen
Dommer: Torsten Lemmer (ADRK)
BIR: Jeppekroken`s Makita
BIM : Dino av Ipso
Antall påmeldte: 14 stk

Lørdag 26.april Utstilling og Lydighetsstevne i Hokksund
Dommere Lydighet:Odd Geir Sørmarken og Johnny Halvorsrud
Dommer utstilling: Jane Kristensen
BIR: Powerstar all Inclusive
BIM: Dino av Ipso
Antall påmeldte: 68

Lørdag 31.mai Siegershow på Horne, Hokksund
Dommer: Helmut Weiler (ADRK)
Norwegian sieger og Best in Show: Kimbo von den Golan-Hohen
Norwegian siegerin: Just ask Paula
Antall påmeldte: 68 (mot 49 i 2013)

Lørdag 20.september Klubbens hovedutstilling og klubbmesterskap i Stokke, Vestfold
Dommere lydighet: Erik Brenden og Trond Morten Teigen
Dommer utstilling: Yvonne Bekkers
BIR:Pipin crni Lotos
BIM: Blackstrazz Farah Ziva
Antall påmeldte: 74

Vurdering av aktivitet i forhold til mål:
Aktivitetene har i forhold til våre satte mål fungert veldig bra.
Vi har opplevd en økning i deltakelse og påmeldinger.
Til tross for at utstillingskomiteen også har fungert som lydighetskomite har dette fungert greit
takket være god hjelp fra flere i brukshundkomiteen og Hokksund hundeklubb
Vi ønsker å takke alle som har bidratt på våre arrangementer. Både ringsekretærer, skrivere og alle
dommere, samt avdeling Vestfold for all hjelp under klubbens hovedutstilling.
Vil også takke vår sponsor Best Choice for alle de flotte premiene og det gode samarbeidet
gjennom 2014, og ser frem til videre samarbeid i 2015.
Ettersom RAS dokumentet har blitt skrevet vil vi bestrebe oss med å skaffe dommere som er i tråd
med dette. Noen dommere har blitt booket før RAS dokumentet tredde i kraft, men for fremtiden vil
NRKs utstillingskomite jobbe for å få inn dommere fra ADRK og IFR. Selv om utstillingskomiteen

synes dette er spennende ser vi også at dette vil bety høyere kostnader ved innleie av dommere, pga
reise og innlosjering.
Da vi ikke har en fungerende avdeling i Bergen har vi valgt å kansellere utstillingen i Bergen for
2015 med tungt hjerte.
Rita Røsberg har trukket seg etter 2014 og komiteen takker for hennes bidrag gjennom året. Vi har
startet arbeidet med å finne nye komitemedlemmer.
Til sist, men ikke minst vil vi takke alle deltakere og gratulere alle vinnere! Vi gleder oss til å se
dere ute på banen i 2015.
Godt nytt år!
Linn Kristin K Hornstuen
Utstillingsleder og sekretær

Årsberetning Regnskap/økonomi
Revisjonsberetning for Norsk Rottweiler Klubb 2014
Resultat.
Driften viser et overskudd på kr 92.779. Dette ansees å gi et korrekt bilde av driften, dog er det
bokført inntekter på kr 51.975 og kostnader på kr 72.519 som gjelder 2013, dvs. at 2013-resultatet
er kr 20.544 svakere og 2014 regnskapet tilsvarende bedre enn bokført..
Balanse
Klubbens egenkapital ved utgangen av 2014 er kr 198.817

Generelle betraktninger.
Norsk Rottweilerklubb har over tid hatt mangelfulle økonomirutiner. Dette er kommentert i
tidligere revisorberetninger og referater fra GF.
Det er i 2014 er tatt grep for å forbedre dette. Nytt regnskapssystem og nye rutiner for
utbetalinger og refusjoner er innført.
Det er min oppfatning at det nå er ryddet i alle økonomiske forhold som gjelder tidligere år.
Jeg anbefaler at generalforsamlingen godkjenner regnskap for 2014.
Klubben eier diverse eiendeler uten økonomisk verdi, det bør utarbeides en inventarliste som
synliggjør disse og som legges ved fremtidige regnskap.

Skien 15.02.2015

Paal Bjerkevold
Revisor

Balansen (eiendeler og gjeld)

Resultatregnskap for Norsk Rottweiler klubb 2014

Hovedstyrets årsberetning:
Hovedstyret har i 2014 bestått av:
Leder:
Nestleder
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Svein Andresen (trakk seg som leder 31.01.2015)
Trond Selnes (fungerende leder fra 31.01.2015)
Linn Kristin Kartfjord Hornstuen
Rita Røsberg
Bereth Slagstad
Kjersti Bjøntegaard
Helle Schjetlein
Frode Løken

Det har blitt avholdet 11 styremøter der de fleste har vært fysisk til stede, og noen over Skype. I
tillegg har styret hatt tett dialog via mail, tlf og Skype.
Medlemstall:
Pr. 12/2-2015 var det 408 betalende medlemmer. Av disse er 28 registrert i avdeling Vestlandet,
20 i Vestfold, 5 i Telemark, og 0 i Trøndelag. I 2012 var det 756 betalende medlemmer.
Komiteer, råd og utvalg:
Avlsrådet:
1. Frode Løken
2. Robert Tenold
3. Mariann Johansson
Brukskomiteen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Øivind Jensen
Lena Davidsen
Sten Hofstad
May Nicolaisen
Kristin Pedersen
Lene Nikolaisen
Karianne Wogler
Ivar Aanes

LP komiteen:
Ingen medlemmer har vist interesse for å sitte i LP-komitéen. Linn Hornstuen har tatt visse
oppgaver knyttet til LP.
Mentalkomiteen:
1. Bereth Slagstad
2. Iselin Østby

RIK komiteen:
1.
2.
3.
4.

Trond Selnes
Kay Arne Kristiansen (RIK-ansvarlig til oktober)
Heidi T. Bjørnflaten (til september 2015)
Kent Hansen (RIK-ansvarlig fra november)

Utstillingskomiteen:
1.
2.
3.

Linn Hornstuen
Rita Røsberg
Anders Romark

Redaktør RottweilerPosten:
1. Iselin Østby
2. Kjersti Bjøntegaard
Medlemskontakt:
1. Helle Schjetlein
Driften for øvrig:
2014 har i vesentlig grad gått med til å bringe oversikt over økonomien fra 2012 og 2013. Perioden
var preget av svært mangelfull kontroll med driften, regninger som ikke ble betalt og et styre som
ikke disponerte klubbens bankkonti. De årene ble godkjent av ekstraordinær GF i september.
Gamle saker har hatt konsekvenser for 2014. Pr i dag er driften under kontroll, og regninger blir
betalt løpende.
Samtidig har det vært brukt mye tid på å lage en Rasespesifikk Avlsstrategi (RAS), som ble godkjent
av NKK i november. Opprinnelig skulle det arbeidet vært ferdig til 1/1 2014, men NRK var ikke
kommet i gang med det da. Arbeidet med RAS ble startet fra grunnen av etter at det nye styret
tiltrådte. Her fremkommer det at rasens røtter, og fremtid, er som brukshund. De mål og midler
som RAS fokuserer på er i stor grad rettet mot å opprettholde rasens bruksegenskaper og sunnhet.
Det understrekes at det er nødvendig med et samarbeid mellom klubben og oppdretterne i Norge.
Uten at det blir bedre vil ikke klubbens formål kunne realiseres.
Løpende oppdatering av klubbens hjemmeside og Facebook-side har blitt prioritert i 2014. Styret
er avhengig av engasjerte medlemmer, og det får man ikke hvis ikke informasjon gis til
medlemmene.
Klubben hadde stand på Dogs4All, og takket være god innsats fra ildsjeler og deltakere ble
rottweilerklubben vinner av raseparaden. Gratulerer til alle for innsats og bidrag.
Det har vært betydelige utfordringer med å få medlemmer til å ta på seg oppgaver i klubben i
2014. Klubben kan aldri bli mer enn det medlemmene er villige til å bidra til.

Det har også i år vært en del støy i noen saker. Mye av dette har utspilt seg på Facebook. Dette er
ingen ny situasjon, men det er helt klart at dette ikke kan fortsette. Det er ganske åpenbart at det
vil bli svært vanskelig å rekruttere frivillige til å ta verv i klubben når de er garantert negativ fokus i
sosiale fora på nett. Dersom folk ikke behersker seg på nett vil det til slutt ikke være noen som vil
ha verv i klubben. Derfor ber styret om at folk tenker seg om 2 ganger før man slenger ut
kommentarer som bare er til skade for folk og klubb.
I samme tid har styret også slitt med å få en dialog med avdeling Trøndelag. De har 2 ganger sendt
åpne brev og uttrykt mistillit til sittende styre. Slike tilstander kan ikke klubben leve med.
Avdelinger og treningsgrupper er underlagt hovedstyret. Skal klubben fungere må alle enhetene i
klubben samarbeide. Også når det i perioder er uenighet om saker.

Budsjettforslag for 2015

Budsjett RIK-komitéen 2015
Post
nr
1
2
3
4
5

Post
RIK gr.k., Vestfossen
IPO-prøve, Vestfossen
Gr-C seminar, Østlandet
IPO-seminar
IPO-NM, Kløftefoss
Summer
Resultat

Kostnadstype
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift

Inntekt

Utgift

kr 14 000 kr 10 000
kr 1 750 kr 3 000
kr 12 000 kr 7 500
kr 14 000 kr 10 000
kr 7 800 kr 16 400
kr 49 550

kr 46 900

kr 2 650

Linjeresultat
4000
-1250
4500
4000
-8600

Budsjett 2015 Norsk Rottweilerklubb
Poster
Medlemskontingent
Utstillingskomité
Mentaltestkomite
Brukskomite
Dogs4all
RIK komite
Data/EDB
Hjemmeside
Postboksleie
Telefon
Porto
Kontingent IFR/NBF
Kontingent NBF
Generalforsamling
Styremøtekostnader
Bank og kortgebyrer
Annen kostnad
Renter
Bankgebyrer

Debet
175
128
35
51
7
50

Kredit
000
000
000
000
930
000

102
40
50
8
47
10
5
1
3
5
1
2
5
38

500
000
000
000
000
000
000
500
159
000
185
000
050
229
253
15 000
950
800

2 500

Summer
Resultat

449 430

Linjeresultat
175 000
25 500
-5 000
1 000
-70
3 000
-10 000
-5 000
-1 500
-3 159
-5 000
-1 185
-2 000
-5 050
-38 229
-253
-15 000
1 550
-800

335 625

113 805

Innkomne forslag til endring fra medlemmer
Låse brukskravet i 5 år
Forslagsstiller: Øyvind Jensen
Forslag om å beholde krav om bruksmerittering for å oppnå certifikat på utstilling i minimum 5år.
Det vil si at ingen forslag om å endre eller fjerne dette kravet kan behandles på klubbens
generalforsamling før tidligst i 2020.
Motivasjon:
Vi mener at kravet bør prøves ut over tid slik at vi kan få en oversikt over hvordan dette påvirker
rottweileren som både brukshund og utstillingshund. Vi mener også at det er lite heldig opp mot
NKK å endre kravene frem og tilbake. Det er ikke til å legge skjul på at dette kommer til å bli en sak
på GF i mange år fremover da medlemsmassen er delt i sine meninger om brukskrav for oppnåelse
av certifikat på utstilling. Det å ”vingle” frem og tilbake mellom krav og ikke krav vil bare skape uro
blant medlemmer og også for klubben opp mot NKK.
Vi ønsker en Norsk Rottweilerklubb med ro og stabilitet og håper dere ønsker det samme.
Styrets kommentarer til låsing av brukskrav
I forbindelse med at styret har besluttet å fjerne ordningen med stor-cert, er det et krav fra NKK at
denne ordningen løper uendret i 3 år. Brukskravet vil derfor garantert vare i de neste 3 årene. Det

kan derfor virke unødvendig begrensende av medlemmenes mulighet til å korrigere kursen ved å
låse brukskravet i 5 år. Styret bifaller ikke forslaget.
Lavere krav til øyelysning
Forslagsstiller: Anne Marit Traaholt
Nåværende kriterier:
6. Øye-lyst: Dersom det ene av avlsdyrene har anmerkninger skal den andre være fri. Hunder med
utviklingskatarakt og andre arvelige sykdommer skal ikke benyttes i avl. For hunder som benyttes i
avl skal øyelysningen ikke være eldre enn 2 år. Hunder som øyelyses fri for arvelige øyelidelser
siste gang ved 6 års i alder, fritas for ytterligere øyelysninger. Skal det benyttes en utenlandskeid
hannhund som ikke bosatt i Norge bør den være øye lyst. Mangler hannhunden øye-lysning skal
tispen være øye lyst fri.
Endres til:
6. Øyelyst: Hund som skal gå i avl øyelyses tidligst ved fylte 1 år. Dersom hunden er øyelyst fri etter
fylte 1 år ansees det som tilstrekkelig øyelysning for videre avl, og fritas for ytterligere
øyelysninger. Skulle hunden få anmerkning som bakre polkatarat IKKE MEDFØDT , tillates dette i
avl dersom avlspartner er øyelyst fri. Hund som øyelyses med anmerkning bakre polkatarakt IKKE
MEDFØDT bør øyelyses igjen ved 5-årsalder. Dersom det ene av avlsdyrene har andre
anmerkninger som ikke strider imot §2, skal den andre være fri. Skal det benyttes en
utenlandskeid hannhund som ikke er bosatt i Norge bør den være øye lyst. Mangler hannhunden
øyelysning skal tispen være øye lyst fri.
Motivasjon:
Bakre polkatarakt er ikke et problem for rasen. Statistikk fra NKK fra 01.01.2013 og til dd
17.12.2014 viser at majoriteten av de som er øyelyste med bakre polkatarakt har fått
anmerkningen IKKE MEDFØDT. Kjent status gir statistikk, og det er det vi må forholde oss til i årene
fremover, uten å undervurdere at det finnes øyeanmerkninger på rasen. Vi må inkludere og ikke
ekskludere oppdrettere fra valpelista, noe som igjen bidrar til en kvalitetssikring for rasen.
Det anmodes at oppdrettere motiveres til å gjennom øyelyse hele kull for å få komplette
statistikker på valgte kombinasjoner.
Styrets kommentarer til endring av krav til øyelysning
Dette forslaget er knyttet til avsreglene, og krever dermed 2/3 flertall på generalforsamlingen. I
klubbens RAS er øyelysning diskutert litt. Det er en relativt liten del av populasjonen som blir
øyelyst. Ergo har vi faktisk ikke noe godt bilde av hvordan hundenes helsetilstand er på dette
punktet. Samtidig belyses behovet for å importere nytt genmateriale for å holde populasjonen
vital og frisk. Styret bifaller forslaget.
Kjent mentalstatus på foreldre for å stambokføre valper
Forslagsstiller: Frode Løken

For å få registrert valper i NKK’s stambokregister skal foreldredyrene ha kjent mentalstatus. Tester
som er godkjent i den sammenhengen er: MH, FA, MT eller ZTP.
Begrunnelse:







Få flere til å teste hundene sine
Dette vil bidra til å få kartlagt rasens mentale status
At mentaltest blir en naturlig del av avlsarbeidet
Sikre at hunder med uønsket adferd ikke går i avl
Samfunnsblidgjørende tiltak
Det er i tråd med våre naboland (Sverige, Danmark og Finland) samt krav for rasens
hjemland, Tyskland (ADRK)

Det kan søkes om fritak fra dette kravet når det blir benyttet hannhunder som er bosatt i land som
ikke har krav om mentaltest.
Styrets kommentarer for innstramming av stambokføring
Dette forslaget er knyttet til avsreglene, og krever dermed 2/3 flertall på generalforsamlingen. I
forbindelse med RAS var også dette diskutert som virkemiddel. Det var da delte oppfatninger om
det skulle være et kriterium for å få stambokført valper hos NKK. Dersom generalforsamlingen
vedtar dette forslaget anbefales det å lage en overgangstid på 2 år. Det gjør det mulig for
oppdrettere å planlegge parringer, og å teste avlsdyr som tidligere ikke er mentaltestet. Det må
også avklares med NKK i forhold til praktisk gjennomføring. Styret bifaller forslaget, og foreslår at
også K-test er inkludert.

Forslag fra styret
Fjerning av vervet som vararevisor
Vervet som vararevisor har i praksis ingen funksjon. Dersom vara skal kunne tre inn rett inn i
revisors rolle dersom han slutter, må han også følge med på klubbens regnskap i hele perioden.
Det har også vist seg at valgkomiteen ofte ikke har klart å finne kandidater til dette vervet. I
praksis ser vi at revisorer i alminnelighet er pålitelige folk som står ut periodene sine. Styret vil
derfor foreslå at vervet som vararevisor strykes fra klubbens statutter.
Fjerning av stor-cert for championat
NKK har åpnet for muligheten til å fjerne kravet om stor-cert for raser som har tilleggskrav til
utstillingschampionat. Styret har vedtatt at de er for å fjerne stor-cert for rottweilere for utdeling
av championat. Styret anser at brukskravet for utdeling av cert er mer formålstjenlig for styring av
rasens utvikling. Vi ber om at generalforsamlingen tar stilling til om stor-cert skal fjernes for å få
championat for rottweilere.

Valg av styre og valgkomité for 2015
§3-1 i klubbens lover regulerer avstemmingen på generalforsamlingen. Merk at blanke stemmer
teller. Det innebærer at dersom et forslag får 5 stemmer for, og 6 blanke stemmer, så er forslaget
falt.

Valgkomiteens innstilling til styre for 2015
Hovedstyret:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Valgkomite:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Vara:

Svein A. Andresen
Tor Andre Breivikås
Rita Røsberg
Linn Hornstuen
Kjersti Bjøntegaard
Øyvind Jensen
Bereth Slagstad
Helle Schjetlein

Ikke på valg
På valg – NY – 2år
På valg – 2år
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg – NY – 2år
Ikke på valg
På valg – NY – 1år
På valg – NY – 1år

Heidi Bjørnflaten
Lena Davidsen
Jorulf Brudeseth
Kristin Pedersen

Ikke på valg
Ikke på valg
På valg – NY – 2år
På valg – NY – 1år

Revisor – velges for 1år:
Paal Bjerkevold
Vararevisor – velges for 1år:
Marit Edvardsen
Alle kandidater er forespurt og sagt seg villige til vervet.
Valgkomiteen
Heidi Bjørnflaten/s, Lena Davidsen/s

Innkomne forslag fra medlemmene på kandidater:
Forslag fra Linn Hornstuen:
Nestleder: John Steinvik
Forslag fra Robert Tenold:
Nestleder: Jeanette Hansen
Begge kandidater er forespurt av forslagstillere og har sagt seg villige til vervet.

Presentasjon av kandidatene

Tor Andre Breivikås (Nestleder foreslått av valgkomiteen)
1. Kort presentasjon om hvem er jeg og hva jobber jeg med.
Jeg er 42år og jobber som utreder i IF Skadeforsikring. Har jobbet med etterforskning,
hendelseshåndtering og risikostyring innen sikkerhet med bakgrunn fra politi og
sikkerhetsbransjen siden 2001.
Jeg er i tillegg utdannet som hundefører i forsvaret og tjenestegjør i Innsatstyrke Derby i Oslo.
2. Hva har jeg selv gjort med min(e) hund(er)?
Jeg har 2 rottweilere i dag Frank og Medusa. Begge er trent og brukt i forsvaret og i hundesport
(NBF/LP/RIK/IPO)
•
Tjenestehund BH IPO3 Knertebo's Optimale Frank O'Fido (Frank 5år)
•
KORAD BH AB Meine Rottis Amanda (Medusa 8år)
Frank er i dag godkjent tjenestehund (patruljehund) i forsvaret med tilleggs-godkjenninger. Vi
deltar på ukentlige treninger og vi tjenestegjør mellom 30-50 døgn i året inkludert skarpe oppdrag.
Frank er i tillegg trent i og konkurrerer innen IPO/RIK/NBF. Frank ble i 2014 den første norske
rottweiler som både er offentlig tjenestehund og har godkjent IPO3 prøve.
Jeg har som mål å konkurrere nasjonalt og internasjonalt i år og i de neste par årene med Frank.
3. Hva vil jeg kunne bidra med som representant i hovedstyret NRK?
Jeg har siden jeg fikk min første rottweiler vært engasjement opp mot klubben arbeide, og mitt
engasjement har tjent og tjener kun ett formål:
"Sikre en bærekraftig utvikling av rottweileren som rase,
og styrke klubben gjennom tilrettelegging økt medlemsaktivitet"
Vi har over lengre tid sett en negativ trend som truer rasens helse, bruksegenskaper/driftsanlegg
og mentalitet. Det er derfor ingen hemmelighet at jeg har sterke meninger om rottweileren som
rase og at jeg primært kjemper for rasens helse, mentalitet, og bruksegenskaper/driftsanlegg. Mitt
bidrag vil bli farget av dette.
Som tillitsvalgt representant i hovedstyret vil jeg kunne bidra strategisk til at klubben klarer å
skape en bærekraftig organisasjon til beste for rasen og klubbens medlemmer.
På kort sikt betyr dette:
 Sikre at klubben blir transparent i sine avgjørelser og at klubben opptrer etterrettelig og
redelig, slik at klubbens medlemmer og samfunnet har nødvendig tillit til Norsk
Rottweilerklubb.
 Legge til rette for aktivitet blant klubbens medlemmer og utøvere. Dette for å skape gode
miljøer hvor medlemmene kan søke aktivitet med sine hunder.
 Etablere nettverk og et godt samarbeid med medlemmer, avdelinger, klubber og
organisasjoner nasjonalt og internasjonalt
På lang sikt:



Jobbe strategisk med organisasjonsmål, handlingsplaner og avlsarbeid, slik at vi sikrer en
bærekraftig organisasjon og forvaltning av rasens slik som forventet.

(kasserer, foreslått av valgkomiteen)

Øyvind Jensen (styremedlem foreslått av valgkomiteen)
1. Kort presentasjon om hvem er jeg og hva jobber jeg med.
Jeg heter Øyvind Jensen er 32 år. Kommer fra Sarpsborg, men flyttet til Rakkestad for 3 år siden.
Jeg jobber som industri mekaniker og montasjeleder på AS Industri-Hydraulikk i Fredrikstad. Jeg
har ansvaret for ``gutta på gulvet`` hvor vi sammen utfører vedlikehold, reparasjoner og
nyinstallasjoner av transportbaner for matprodusenter, gjenvinningsfabrikker,
forbrenningsfabrikker m.m.
2. Hva har jeg selv gjort med min(e) hund(er)?
Jeg har hatt hund i familien siden jeg var liten, og fikk fort hund da jeg flyttet for meg selv.
Jeg har i dag 2 Rottweilere som jeg trener og konkurrerer med. En hannhund på 5 år som jeg har
opprykket til klasse B i NBF spor. Opprykk til klasse 2 LP. Bestått kåringsprøve og ferdselsprøve.
Har et ønske om å komme til klasse A i løpet av sommer 2015.
En tispe på 3 år som jeg kun har startet og bestått kåringsprøve med. Trener mot NBF spor, og
starter nok flerer ganger i løpet av sesongen i 2015.
3. Hva vil jeg kunne bidra med som representant i hovedstyret NRK?
Og bli spurt om jeg vil være en kandidat til styret i Norsk Rottweilerklubb setter jeg stor pris på.
Jeg vil gjøre det vervet tilsier, samt å fremme aktiviteter for medlemmer slik at Rottweiler kommer
frem som en meget god brukshund.

Helle Schjetlein (varamedlem foreslått av valgkomiteen)
1. Kort presentasjon om hvem er jeg og hva jobber jeg med.
Mitt navn er Helle Schjetlein, bosatt i Sør-Trøndelag nærmere bestemt Klæbu.
Jeg er utdannet restaurant kokk, men jobber nå fortiden i helsevesenet.
2. Hva har jeg selv gjort med min(e) hund(er)?
Jeg har hatt Rottweiler i 10 år, og drevet kennel i 5 år.
Jeg har vært aktiv med Rottweiler i utstillingsringen siden vi først fikk vår første rottweiler, for 10
år siden.
Jeg er fortsatt veldig aktiv i utstillingsringen, men bruker nå mye av tiden innen bruksarbeid. Da
trener jeg IPO med mine hunder.
Jeg har drevet med IPO i 5 år. Utdannet rottweiler til IPO 3 samt har hunder under utdanning nå.

Jeg er utdannet Figurant og test leder til K-test, MH og FA. Jeg er også godkjent IPO
treningsfigurant.
Jeg er veldig opptatt av en Rottweiler skal se ut som en Rottweiler, samt at rottweileren skal
fungere som brukshund.
For det er en brukshund rottweileren er!
3. Hva vil jeg kunne bidra med som representant i hovedstyret NRK?
Det jeg er opptatt av med å sitte i et styre, er at man skal ta vare på alle medlemmene!
Det skal være et tilbud til medlemmene, slik at vi kan promotere rasen vår og fremme den i
diverse hundesporter.

Jorulf Brudeseth (medlem i valgkomiteen foreslått av valgkomiteen)
1. Kort presentasjon om hvem er jeg og hva jobber jeg med.
Jeg heter Jorulf Brudeseth og har hatt diverse verv i NRK. Jeg er utdannet som figurant i IPO og
metaltester. Samt testleder på mentaltester og dommer på k-test. Har også diverse instruktør
utdannelser. Jeg er lidenskapelig opptatt av hund og rasen. Og håper jeg kan bidra positivt med å
finne gode kandidater til verv i vår hundeklubb.
Jeg er uføretrygdet.

Kristin Pedersen (varamedlem i valgkomiteen foreslått av valgkomiteen)
1. Kort presentasjon om hvem er jeg og hva jobber jeg med.
Litt om meg, Kristin Pedersen:
Bor i Askim, sammen med min hund og katt.
Har hatt og trent hund siden 1996. Da med en langhåret schäfer, siden den gang har jeg hatt
mange forskjellige raser bla rottweiler. Har i dag en boxer, som er blitt min rase videre.
Jeg har vært aktiv i Indre Østfold hundeklubb med organisasjonsarbeid tidligere, som bla redaktør
og sekretær.
Trener nå bruks - spor med min hund.
Hva jobber jeg med:
Jobber til daglig som regnskapsmedarbeider hos Gresvig Service.

Paal Bjerkevold (revisor foreslått av valgkomiteen)
1. Kort presentasjon om hvem er jeg og hva jobber jeg med.
Mitt navn er Paal Bjerkevold, bosatt i Skien, alder 61 år. Har hatt hund i mesteparten av mitt
voksne liv, i dag har jeg er 2 riesen og 1 dvergschnauzer.
Yrkeserfaring fra bankvesenet siden 1975, arbeider nå i Danske Bank som kundeansvarlig på
bedriftsmarkedet i Telemark.

Har/har hatt diverse verv i lag og foreninger, stort sett som kasserer, revisor eller i kontrollkomite.
Var kasserer i Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, i 8 år, inntil i 2013, og er nå revisor der. Er også del
av arbeidsutvalget i Schnauzerklubben Gruppe Telemark.

Marit Edvardsen (vararevisor foreslått av valgkomiteen)
1. Kort presentasjon om hvem er jeg og hva jobber jeg med.
Marit Edvardsen, 39 år, opprinnelig nordlending men har bodd i Trøndelag de siste 20 årene. Har
samboer og en datter på 2,5 år.
Har en hjemmeboende hund og dette er min kjære Cila på nesten 11 år.
Er innehaver av kennelprefixet Last Legend og har født opp 6 kull, men driver ikke aktivt med
oppdrett pr dd siden familielivet krever sitt.

Jobber ved regnskapsavdelingen hos Eplehuset AS
Sitter som kasserer i min andre periode i Norsk Rottweiler Klubb avd Trøndelag.
Har tidligere sittet to perioder i HS, da også som kasserer.

John Steinvik, nestleder, foreslått av Linn Hornstuen
Alder: 41
Sivilstand: Samboer og 3 barn og en rottweiler gutt på 2 år.
Bor: Rælingen Kommune, men er født og oppvokst i Tr.heim
Utdanning: Markedsføring og økonomi, samt ledelse og administrasjon.
Jobber som Produktansvarlig for CA Technologies med hovedansvaret for Enterprise Management
i Norge, dette inkluderer salg, markedsføring og budsjett ansvar, samt ansvar ovenfor salg og
tekniske ressurser innenfor mitt fagområde både i inn og utland. CA Technologies er et USA basert
selskap og er et av de største software selskapene i verden.
I min arbeidshverdag så samarbeider jeg med større internasjonale partnere, kunder og noen av
de største kundene i Norge som f.eks Politiet (PIT) og Forsvaret (FLO). Dette innebærer at jeg sitter
med hovedansvaret og er ansvarlig for forhandlinger og samarbeide på tvers av interesser og
interesse grupper.
Mine hunder
Jeg har nå min andre Rottweiler som er en gutt som jeg trener innenfor RIK, vi har gjennomført
flere kurs som bla RIK Grunnkurs og figurant kurs med Rolf Hegg, vi har også gjennomført og
bestått ferdselsprøven. Vi har også flere kurs innen bruks med Aage Bergmo og vant Vestfolds
mesterskapet i bruks for rekrutt i 2014. Jobber fortsatt målrettet med spor og lydighet for IPO1 til
våren. Vi trener 3-4 ganger i uka i Holmestrand Hundeklubb.

Min første Rottweiler var en fantastisk tispe, vi kunne desverre ikke konkurere med henne da hun
utviste stor usikkerhet og skarphet mot nye mennesker, men vi hadde flere kurs i lydighet og bruks
med henne og var for meg en fantastisk hund som jeg lærte mye av.
Har gjennomført Bronsjemerket med begge hundene.
Det jeg kan bidra med som representant for hovedstyret i NRK er og komme inn med nytt blod og
være en samlende ressurs for både nye og gamle medlemmer, samt jobbe aktivt for å fremme
NRK til nye medlemmer og til sterke ressurser som i dag ikke er medlem av NRK, men som har en
stor forkjærlighet til vår fantastiske rase. Jeg vet at jeg kan bruke min arbeidserfaring og utdanning
til å være den ressursen som kreves som nestleder i NRK. Jeg blir sett på som en faglig sterk og
samlende ressurs. Jeg er en lyttende person og mener at det er viktig at alle blir hørt og får lagt
frem sine synspunkter både når det gjelder utfordringer og ideer. En av mine sterkeste sider er og
være en nettverks bygger, dette er en viktig egenskap og ha når man innehar et slikt verv i NRK og
ellers i livet.
Jeg har ønske om en klubb som respekterer sine medlemmer og medlemmer som respekterer sin
klubb. Lojalitet ovenfor rasen er viktig. Jeg har ingen sans for baksnakking og dårlig oppførsel via
media.
Ønsker dere alle et godt valg og vet at uansett hvem som sitter i hovedstyret så har vi alle et felles
mål som er til det beste for våre medlemmer og hunder.

Jeanette Hansen (Nestleder/varamedlem foreslått av Robert Tenhold)
1. Kort presentasjon om hvem er jeg og hva jobber jeg med.
Om meg selv, Jeanette Hansen
Jeg sender med min cv. Her kommer det frem mye av det jeg har gjort.
Jeg er god til å organisere aktiviteter og motiver mennesker til å delta. Jeg har jobbet på høyt nivå i
Norges Røde kors hjelpekorps. Er utdannet yrkessjåfør, trafikklærer og adjunkt, samt at jeg er
instruktør og tatt hundefag ved høgskole i Nord-Trøndelag. I dag jobber jeg i
miljøarbeidertjenesten i Lødingen Kommune. Jeg jobber en uke for så å har fri i 5 uker. Er leder i
Sortland hundeklubb som er bygd opp til å bli en meget aktiv klubb.
2. Hva har jeg selv gjort med min(e) hund(er)?
Jeg har tatt opp 6 ettersøkshunder på skadet vilt, tatt 9 viltsporchampionat i Norge og Sverige.
Tatt flere utstillingschampionat og tatt hunder opp til Kåringsprøve. Har trent LP, IPO og blodspor.
3. Hva vil jeg kunne bidra med som representant i hovedstyret NRK?
Jeg håper å ta klubben videre slik at den kan bli mer attraktiv for medlemmene og skape positive
holdninger. Dette er viktig for at folk skal kunne ha fokus på trening av hund og ikke skape splid.
Det er viktig at det er ryddighet og åpenhet slik at medlemmene skal kunne kommunisere med
styret. Videreutvikle aktivitetstilbudet slik at det kan nås for medlemmer over hele landet.

Mitt motto er: Aktivitet skaper aktivitet.
Gjennom dette kan jeg være med å skape mye positivt for medlemmene våre. Alle skal være
velkommen og de skal ha tilbud om de aktivitetene de ønsker. Viktig at det ikke blir slik at det er
kun IPO som er gjeldene for de som har Rottweiler. Det skal være mangfold i aktivitetstilbudet.

Forhåndsstemming
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 20
3430 Spikkestad




Forhåndsstemmene må være klubben i hende 1 uke før årsmøtet, senest 14. mars 2015.
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 2015

STEMMESEDDEL 2015
Kandidater til nestledervervet:
Tor Andre Breivikås (valgkomiteens innstilling, 2 år)
John Steinvik (foreslått av Linn Hornstuen)
Jeanette Hansen (foreslått av Robert Tenold)
Kandidater til kasserervervet:
xxxx (valgkomiteens innstilling, 2 år)
Kandidater til styreverv:
Øyvind Jensen (valgkomiteens innstilling, 2 år)
Kandidater til varaverv:
Helle Schjetlein (valgkomiteens innstilling)
Kandidater til revisorvervet:
Paal Bjerkevold (valgkomiteens innstilling, 1 år)
Marit Edvardsen, vara (valgkomiteens innstilling, 1 år)

Kandidater til valgkomiteen:
Jorulf Brudset (valgkomiteens innstilling, 2 år)
Kristin Pedersen, vara (valgkomiteens innstilling, 1 år)

