Norsk Rottweilerklubb
innkaller herved til:
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Lørdag 21. mars 2015 kl. 11.00
Elektroveien 4, 2069 Jessheim
Sparebank 1 sine lokaler
Jessheim ligger 11 km fra Gardermoen langs E6 mot Lillestrøm.

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. Valg av tillitsvalgte
a. Leder
b. Kasserer

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.

Valg av leder og kasserer for 2015
Tidligere leder i NRK trakk seg i januar. Det gjør det nødvendig å holde en ekstraordinær
generalforsamling for å velge hans erstatter. Perioden er ett år.
Sittende kasserer hadde opprinnelig takket ja til gjenvalg, men i ettertid har hun trukket sitt
kandidatur. Perioden er 2 år.
§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 leder
Hovedstyret:
Leder:
Kasserer

Tor Andre Breivikås
Robert Tenold

På valg – 1 år
På valg – 2 år

Innkomne forslag fra medlemmene på kandidater:
Forslag fra Robert Tenold & Mette Kristiansen:
Leder: Tor Andre Breivikås
Forslag fra Linn Hornstuen:
Leder: Mariann Johnsson
Forslag fra Tor Andre Breivikås og Mette Kristiansen:
Kasserer: Robert Tenold
Alle kandidater er forespurt av forslagstillere og har sagt seg villige til vervet.
Presentasjon av kandidatene

Tor Andre Breivikås (leder)
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.

Mariann Johansson (leder)
Født: 18.12.1986
Bosted: Langhus
Arbeid: IPC Foma
Jeg ønsker å stille som kandidat til ledervervet i Norsk rottweilerklubb.
Selv om jeg er ganske ny har jeg et brennende engasjement for utviklingen av rasen og
aktiviteter med hunden.

I dag sitter jeg som medlem av utstillingskomiteen og avlsrådet. Jeg er opptatt av riktig
behandling av hundene og at rasen avles etter helse og i riktig retning i forhold til RAS.
Jeg har holdt på med rottweiler og engelsk Staffordshire bullterrier i 12 år.
Har bl.a. trent og konkurrert innenfor lydighet (LP1 og LP2), ipo, utstilling samt
gjennomført ferdselsprøve, utholdenhetsprøve etc.
Da jeg nå har to barn har jeg ikke fått konkurrert like mye som jeg skulle ønske.
I løpet av disse årene har jeg også gjennomført en del kurs:
* Lydighet
* RIK grunnkurs
* RIK figurant
* Utstillingsteknisk kurs
* Førstehjelp på hund
* Adferd og dominans med Lars Feldt
* Kynologi kurs
* Avlsrådskurs
Jeg er veldig opptatt av at Norsk rottweilerklubb skal være en klubb alle kan føle seg
velkommen i. At den skal være en motivator og en pådriver for godt hundehold og
hunderasens forståelse. Hjelpe hundeeiere til å forstå viktigheten av forståelse for
hundens mentalitet og adferd. At mentaliteten og utseende sammen med helse og gode
bruksegenskaper er det som kan kombineres til en god hund.
Som person er jeg en jente som gjerne tar en diskusjon og sier meningene mine. Likevel
er jeg lyttende til andres meninger eller måter å jobbe på. Jeg liker å være med der det
skjer og ta i ett tak for fellesskapet.
Når jeg tar på meg en oppgave går jeg fullt inn for det jeg gjør og bruker mye tid på å
sette meg inn i ting.
Robert Tenold 38 år (kasserer)
Yrke: Sjefskonsulent innenfor ledelse
Utdanning: juss, IT, ledelse
Erfaring hund: Kjøpte min første Rottweiler 1995, drevet med tjenstehund for forsvaret,
utdannet hundefører Stockholms Hundskola for tjenstehundførere. Jobbet som

hundefører innen områdesbevokning. Driver med IPO, utstilling, konkurrert noe
NBF/LP (lavere klasser) med tidligere hunder, men nå fokus på IPO. Liker allround
hunder som kan brukes som en rottweiler å ser ut som en Rottweiler. Hadde oppdrett i
liten skala i Sverige.
Driver eget treningsanlegg i Sverige med mange verdenskjente forelesere.
Andre tidligere verv i andre klubber/grupper: Leder avd, styremedlem dyrevern, RIK
ansvarlig. Andre tidligere verv i næringslivet: IT-sjef, administrerende direktør,
produktsjef, prosjektleder.
Fokus: En hund som kan brukes til det meste, sette krav til kjøpere og oppdrettere. Få
aktivitet som inkluderer alle deler av hundehold.
Liker ikke: Juksing eller rot. Jeg har lang erfaring med økonomi i egne selskaper, har
jobbet som leder innenfor både bank og finans sektoren samt for Norges største
regnskapssystem leverandør.

