Innkalling til Generalforsamling
Norsk Rottweilerklubb
Dato: 02. april 2022 - Klokken: 12:00
Sted: Quality hotel Olavsgaard
Hvamstubben 11, 2013 Skjetten
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I henhold til Norsk Rottweilerklubb sine lover innkaller
Hovedstyret herved til Generalforsamling 02. april 2022
klokken 12:00.
Sted: Quality hotel Olavsgaard
Hvamstubben 11, 2013 Skjetten
Gratis parkering rett utenfor møterommet

Møtet begynner kl 12.00 presis og vi oppfordrer alle til
å være ute i god tid.

Vi ønsker alle vel møtt

Med vennlig hilsen Norsk Rottweilerklubb
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Program:
•

Utdeling av påskjønnelser og plaketter

•

Generalforsamling 2022

1.0 Generalforsamlingens Dagsorden
a.

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer,

b.

Innkallingen og dagsorden,

c.

Gi observatører rett til å være til stede uten stemmerett.

d.

Oppnevne møteleder

e.

Referent(er)

f.

Tellekorps

g.

2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

Forslag til vedtak:
•

Innkalling og dagsorden godkjennes

•

Observatører gis rett til å være til stede uten stemmerett

•

Oppnevne møteleder

•

Oppnevne referenter

•

Oppnevne tellekorps

•

Velge 2 representanter til å undertegne protokoll
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2.0 Årsberetning
2.1 Hovedstyrets årsberetning

Norsk
Rottweilerklubb
Hovedstyret valgt på Alternativ Generalforsamling 2021 har vært:
•

Leder: John Steinvik

•

Nestleder: Mariann Johansson

•

Kasserer: Thomas Jensen Linder

•

Sekretær: Kari Bødtker

•

Styremedlem: Anders Romark

•

Styremedlem: Christopher Lunde

•

Styremedlem: Iselin Østby Holen

•

Varamedlem: Elisabeth Giske

•

Varamedlem: Øyvind Grønning

Det sittende styret har avholdt 5 Styremøter og 4 internmøter i 2021.
Flere saker har blitt behandlet i intern facebookgruppe for raske avklaringer.
Norsk Rottweilerklubb var representert på NKKs representantskapsmøtet i 2021.
Vi har vært i dialog med RFA (Raseklubbenes fellesallianse) om flere relevante saker.
Styret fikk på plass ny mentalkomite fra høsten 2021. De gjør en fantastisk jobb.
Fra høsten 2021 har vi også fått nytt avlsråd.
Samtlige referater fra styremøtene er publisert her: http://rottweiler.no/?page_id=189
Pr 31.12.2021 hadde Norsk Rottweilerklubb totalt 612 medlemmer
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2.2 Årsberetning for klubbens avdelinger
2.2.1 Norsk Rottweilerklubb avd. Trøndelag

Norsk Rottweilerklubb
avd. Trøndelag
Årsberetning 2021

Styret har i perioden bestått av:
Leder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

:
:
:
:
:
:

Frode Hultgren
Trine Annfelt
Anna Nilsen
Elisabet Martinsen
Frode Sandstad
Morten Ludvigsen

GENERELT
Året 2021 har definitivt ikke vært et normalt år. Med alle restriksjonene som har fulgt oss, så
har det meste vært uvanlig. Årsmøtet for 2020 som skulle avholdes i januar måtte utsettes,
og ble først avholdt i september. Mentaltestene vi skulle avholdt 5. og 6. juni måtte avlyses,
men ellers fikk vi avviklet de arrangementene vi hadde på terminlisten.
Banemester Frode Sandstad må nevnes spesielt dette året. Han har jobbet jevnt og trutt for
å holde banen og området rundt i topp stand. Særlig må nevnes de to bruene han har bygd
over grøfta rundt banen, de blir satt stor pris på. Trappa foran inngangsdøra til brakka er
også utbedret, noe som virkelig trengtes.

ARRANGEMENTER
Kåringsprøven som ble avholdt i 27. juni hadde 5 startende, hvorav 3 fikk bestått. Dommer
var Ellinor Antonsen.
Bruksstevnet (C og D spor) 18. juli hadde 7 startende, 3 i klasse C (1 m/opprykk), og 4 i klasse
D (3 m/opprykk). Vi gratulerer vår egen Hedda Bjørnstad, som stilte i klasse D med Ambolt's
Wår, med opprykk til klasse C. Dommer var Lidvard Auflem.
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Årets spesial 3. juli ble en fin utstilling i flott sommervær med mange fornøyde utstillere.
Dommer var Trond Are Karlsen.
BIR
BIM
CERT hann
BIR valp
BIM valp
BIR baby
BIM baby

Wiseweilers Tifa Lockheart
Wiseweilers Mr. Mister
Wiseweilers Olinsky
Wiseweilers Dreadlord
Emcalo Utah
Show force Just Remember Me
Show force Judge Me

Vandrepremie til BIR, satt opp av kennel Show Force, ble vunnet av Wiseweilers Tifa
Lockheart.
Vi gratulerer!
Klubben sto for et IGP seminar i oktober.

AKTIVITETER
Klubben har hatt faste treningsdager på banen for medlemmene mandager og torsdager, og
det er hyggelig å se at det er jevnt, godt oppmøte i forhold til hva man kan forvente i den
spesielle situasjonen vi har med Covid smitte og regler rundt dette.
Og vi ser det som svært positivt at banen og skogen rundt er flittig i bruk til trening hele uka.
Banen har også vært utleid for avholdelse av prøver og kurs. Dette er en god måte og få inn
litt av utgiftene klubben har på leie og drift av treningsbanen
I vinter har vi innetrening i Ekra-hallen i privat regi på mandager, hvor interesserte har
kunnet melde seg på for vintersesongen. Dette tilbudet er også brukbart besøkt, men det
skulle gjerne vært flere som benyttet seg av dette.

ØKONOMI
Avdelingens hovedinntekt kommer også i år fra treningsavgift og utleie av banen. Alle
arrangementene våre har i år gått med overskudd. I tillegg bidrar momskompensasjon og
tilskudd fra Studieforbundet på plussiden. Det vil også for 2021 bli utbetalt et tilskudd fra
Hovedstyret i forbindelse med at avdelingene skal få en andel av medlemskontingenten.
Dette blir utbetalt i januar 2022, og bidrar dermed ikke i regnskapet før i 2022.
Av større utgiftsposter kan nevnes tømming av toalett (5.000), og innkjøp av nytt kjøleskap
(3.000).
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VALG
Avdelingens styre har i perioden bestått av:
Leder
Frode Hultgren
på valg, velges for 2 år
Kasserer
Anna Nilsen
ikke på valg
Sekretær
Trine Annfelt
på valg, velges for 2 år
Styremedlem
Elisabet Martinsen ikke på valg
Styremedlem
Frode Sandstad
på valg, velges for 2 år
Varamedlem
Morten Ludvigsen
ikke på valg
Varamedlem
Kari Marte Olsen
velges for 2 år
Revisor
Gunnar Hammer
på valg, velges for 1 år
Valgkomitéen har i perioden bestått av:
Trude Folstad
ikke på valg
Hedda Bjørnstad
på valg, velges for 2 år
Valgkomitéens innstilling:
Leder
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem
Valgkomité
Revisor

(2 år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)
(1 år)

Frode Hultgren
Kari Marte Olsen
Frode Sandstad
Gudrun Haave
Trine Annfelt
Gunnar Hammer

Alle oppsatte kandidater er forespurt og har sagt seg villig.
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2.2.2 Norsk Rottweilerklubb avd. Buskerud

Norsk rottweilerklubb
avd. Buskerud
ÅRSBERETNING FOR NORSK ROTTWEILERKLUBB AVDELING BUSKERUD
2021 var avdelingens andre driftsår.
Avdelingen har i det andre året 36 medlemmer.
Avdelingen har gjennomført følgende arrangement: 1 utstilling med 51 påmeldte hunder. En
fin utstilling i Drammen på gress.
Bane leien ble ikke fornyet grunnet oppsett av strømgjerde rundt banen, området rundt er
leid ut og det går hester der. Alt dette av grunneier uten informasjon i forkant.
Leder: Bård Skalstad
Sekretær: Inese Adamovica
Kasserer: Line Cross Nafstad
Revisor: Robert Tenold
Styremedlemmer: Sten Hofstad
Anders Romark
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2.2.3 Norsk Rottweilerklubb avd. Vestfold

Norsk rottweilerklubb
avd. Vestfold
Årsberetning NRK Avd Vestfold for 2021
Det har vært et år preget av pandemi med lite aktivitet.
Når det har vært mulig i forhold til lokale og nasjonale retningslinjer har det vært aktivitet på
treningsfeltet vårt på Ulvika, torsdager med felles treninger og utleie til kursaktivitet flere
dager i uka.
NRK Avd Vestfold har avholdt 2 styremøter i løpet av 2021, der temaer har vært aktivitet på
treningsfeltet og forberedelser til arrangementer.
Vi arrangerte Funksjonsanalyse 30 oktober ved Melsom Vidregående skole. Her hadde vi en
bratt læringskurve, men klarte å gjennomføre en bra FA, med god hjelp av mentalkomiteen
ved Ole Bjørn Rui, stor Takk til deg.
NRK Avd Vestfold var også Teknisk arrangør ved hovedklubbens rasespesial 21 november.
Denne ble avholdt i ridehallen ved Melsom Vidregående skole. Vi har flere brukere av
treningsfeltet som ikke er medlemmer av Rottweiler klubben (naturlig da de har andre raser)
men som stiller opp og hjelper uansett om det er for avdelingen eller for hovedklubben,
dette setter vi stor pris på.
Mvh
Leder NRK avd Vestfold
Tor Edvard Strand
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2.3 Årsberetning for råd og komiteer
2.3.1 Avlsrådet
Årsberetning for avlsrådet.
Største delen av avlsrådets arbeid har bestått av å verifisere foreldredyr for valpelista og
oppdatere klubbens sider i forhold til valp, hannhund og oppdretterlister. Vi har jobbet med
noen forslag for å få en klubb som kan være mere åpen for alle med rottweiler og forslag er
sent inn til styret. Vi har påbegynt arbeid med valpeguide og rasekompendium og skal
fortsette dette arbeidet i 2022. Vi satte opp avlsråds møtet som ble utsatt i 2020 nå i 2021
på Mastemyr der vi inviterte oppdrettere, dette er noe vi håper på og kunne fortsette med i
årene fremover.
For avlsrådet
Mariann Johansson, Iselin Østby Holen & Anne Mette Skilnand Lunde

2.3.2 Utstillingskomiteen
Årsberetning Utstillingskomiteen 2021
Klubbens utstillingskomité har i 2021 utført 2 utstillinger.
14/08-2021 i Drammen med 40 påmeldte
21/11-2021 i Melsomvik med 51 påmeldte
2021 begynte med store utfordringer på grund av pandemien. Vi måtte avlyse 2 utstillinger,
en i Drammen og en i Vestfold pga. restriksjoner og fordi det var vanskelig å få dommere fra
utlandet. Men vi er glade at vi fikk gjennomført to utstillinger med jevnt antall påmeldte. Vi
takker for mange gode tilbakemeldinger fra utstillere om bra gjennomførte utstillinger.
Ett av vårt mål i 2022 er å få flere deltakere fra utland for å stille sine rottweilere på våre
rasespesialer. Vi gleder oss til å gjennomføre flere spennende utstillinger i 2022 i samarbeid
med våre avdelinger.
Vi ønsker å takke avdeling Buskerud og avdeling Vestfold for fine utstillinger i Drammen og
Melsomvik.
For utstillingskomiteen
Inese Adamovica og Mariann Johansson
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2.3.3 LP- komiteen
Årsberetning Lydighet komiteen
I 2021 hadde komiteen et lydighet stevnet 03.10.21, med klubbmesterskap.
Det var påmeldt 2 rottweilere, men disse kom dessverre ikke, derfor heller ingen
klubbmester
Det var 15 deltakere, hvor 12 gikk.
Dommer for dagen var Lene Berntsen. Ringsekretær var Elisabeth Eriksen.
LP1
1 pl, 1pr Marriott´s Hunting Astro, 181p
2 pl, 1pr Beechbrook Western Star, 160p
3 pl, 2pr Raffelsbrander Arvalus, 148p
LP2
1 pl, 2pr Pekanimos Anemone, 152,5p
2 pl, 2pr Secret-Garden Hawkwe Tempest, 142,5
3 pl, 3pr Up Swing Mysterios Lady, 139p
LP3
1 pl, 2pr Black Workers Kåre W, 226,5p
2pl, 3pr Nordic Paws Cobra, 219,5p
3 pl, 3pr Vega, 213p
Mvh
LP komiteen
Iselin Østby
Hege Strand

2.3.4 Brukskomiteen
Årsberetning Brukskomiteen 2021
Antall startende fordelt på brukshundprøver, kåringsprøver og RIK prøver.
NBF Stevner:
Sporprøve 12/6-21. 7 stk i klasse A, 1 stk i klasse B, 5 stk i klasse C, 2 stk i klasse D. Totalt 15
stk påmeldt
Sporprøve 13/6-21. 6 stk i klasse A, 1 stk i klasse B, 5 stk i klasse C, 2 stk i klasse D. Totalt 14
stk påmeldt
Sporprøve 3/10-21. 8 stk i klasse A, 2 stk i klasse D. Totalt 10 stk påmeldt
Sporprøve 30/10-21. 10 stk i klasse B, 4 stk i klasse C. Totalt 14 stk påmeldt
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Sporprøve 31/10-21. 11 stk i klasse A, 11 stk i klasse D. Totalt 22 stk påmeldt.
Kåringsprøver:
Kåringsprøve 3/6-21.

3 stk

Kåringsprøve 11/8-21. 5 stk
Rik prøver:
Sph1 prøve 21/11-21.

4 stk

Antall påmeldte 2021:
NBF:

75 stk

Kåringsprøve: 8 stk
Rik prøver :

4 stk

Flere av våre planlagte stevner samt pinsesamling ble avlyst grunnet covid-19
Interessen/påmeldinger til kåringsprøver er fortsatt på nedadgående kurve. I 2020 hadde vi
12 startende til kåringsprøve. Derimot hadde vi i 2020, 46 startende i NBF stevner.
Komiteen har fungert bra, alle er samkjørte og får ting gjort, uansett om det er lite folk eller
om det oppstår ett problem. Vi er nok litt lite mennesker til tider, men vi har klart å hente
inn hjelp slik at vi har fått arrangert hvert stevne.
Vi ser frem imot sesongen 2022, og håper vi ser dere på noen av stevnene våre.
Brukskomiteen
Norsk Rottweilerklubb

2.3.5 Mentaltestkomiteen
Årsberetning Mentaltestkomiteen Norsk rottweilerklubb 2021
Året 2021 var nok et år som var preget av covid-19 og stadige endringer i smittesituasjon og
smittevernsregler, som har ført til behov for justeringer og kanskje også manglende
påmeldinger.
I løpet av året har det vært endringer i sammensetningen i komiteen.
Det var opprinnelig satt opp en funksjonsanalyse, to mentalbeskrivelser og en karaktertest.
FA og MH som var satt opp i mai måtte revurderes pga økt smitte og strenge regler. FA ble
avlyst, mens MH’en ble gjennomført i juni i stedet.
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Karaktertesten vi hadde satt opp i september endte til slutt opp med bare to påmeldte
hunder, så den ble besluttet avlyst, og de to påmeldte fikk hjelp til å melde seg på en
tilsvarende test hos Norsk schæferhundklubb avdeling Oslo.
MH i oktober ble gjennomført som planlagt.

Totalt endte vi da opp med to gjennomførte tester:
MH 19. og 20. juni, der vi hadde 12 hunder, og alle gjennomførte
MH 16. og 17. oktober, med 15 startende og 14 gjennomførte hunder

Mentalkomiteen har bestått av:
Petter Werner (tidligere leder)
Ole Bjørn Rui (ny leder)
Elisabeth Giske
Dag Einar Bjune
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2.3.6 Rik ansvarlig
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2.3.7 Valgkomite
Ålesund 10.03.2022
Valgkomiteen for 2021 har bestått av:
Leder: Camilla Anett Akslen (2021-2023)
Medlemmer:
Janne Lund (2021-2023)
Anne Mette Skilnand Lunde (restperiode, 2021)
Varamedlem:
Arve Slinning (2021)

Valgkomiteens arbeid har foregått gjennom telefonsamtaler, samt messengerchat
/valgkomiteens facebookgruppe.

Det har vært lagt vekt på et fungerende samarbeid innad i styret. Styret viser til et godt
samarbeid, som nå ser ut til å fungere veldig bra. I vårt arbeid er det vekteleggelse på
kompetanse i de verv som skal besettes, og at de ulike kandidatene skal kunne bidra med
sine innspill og erfaringer. Vi har også så godt som råd prøvd å arbeide oss frem til
kandidater med god regional spredning, som tidligere år. Nå har vi vært så heldig at de
sittende kandidatene i 2021 gjerne ønsker å fortsette sitt samarbeid i styret, og stiller
dermed til gjenvalg, for utenom en. Vi har fått inn en ny kandidat i dette vervet, som vi
håper kan bidra positivt.

Valg 2022, Generalforsamling.
Innkomne forslag på valg av tillitspersoner Norsk Rottweiler Klubb, Gf 2022.
Alle kandidater er forespurt og sagt seg villig til vervet.
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Styret:
Leder for 2 år:

• John Steinvik – Gjenvalg – Foreslått av valgkomiteen og takket ja
Valgkomiteens innstilling: John Steinvik
Sekretær for 2 år:

• Kari Bødtker- Gjenvalg - Foreslått av valgkomiteen og takket ja
Valgkomiteens innstilling: Kari Bødtker
2 Styremedlemmer for 2 år:

• Christopher Lunde - Gjenvalg - Foreslått av valgkomiteen og takket ja
Valgkomiteens innstilling: Christopher Lunde
•

Iselin Østby – Gjenvalg – Foreslått av valgkomiteen og takket ja
Valgkomiteens innstilling: Iselin Østby

•

Inese Adamovica – Ny – Foreslått av medlem og takket ja

Varamedlem 1 år:

•

Elisabeth Giske - Gjenvalg - Foreslått av valgkomiteen og takket ja
Valgkomiteens innstilling: Elisabeth Giske

Varamedlem for 1 år:
• Sturla Kvalvik – Ny – Foreslått av valgkomiteen og takket ja
Valgkomiteens innstilling: Sturla Kvalvik

Revisor for 1 år:

• Marit Edvardsen - Gjenvalg - Foreslått av valgkomiteen og takket ja
Valgkomiteens innstilling: Marit Edvardsen
Vararevisor for 1 år:

• Rita Røsberg - Gjenvalg - Foreslått av valgkomiteen og takket ja
Valgkomiteens innstilling: Rita Røsberg
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Valgkomite:
Medlem for 2 år:

• Anne- Mette Skilnand Lunde - Gjenvalg - Foreslått av valgkomiteen og takket ja
Valgkomiteens innstilling: Anne – Mette S. Lunde
Varamedlem for 1 år:

• Arve Slinning – Gjenvalg - foreslått av valgkomiteen og takket ja
Valgkomiteens innstilling: Arve Slinning

3.0 Regnskap
3.1 Kommentar
Årsberetning økonomi
Styret har i 2021 beholdt ordningen med intern regnskapsføring. Argumentene som ble
fremstilt i forbindelse med overgang fra ekstern til intern regnskapsføring var at dette ville
gjøre regnskapet mer transparent for alle som måtte ha interesse i klubbens økonomi, og
dette har vi jobbet videre med også i 2021.
Regnskapet for 2021 viser et resultat på kr 26 398, og balanseførte eiendeler per 31.12.21 på
kr 778 838, da hovedsakelig bankinnskudd. I 2021 ser vi som i fjoråret at klubben driftes med
overskudd, selv om dette året som i fjor har vært utfordrende generelt sett.
Driftsresultatet for 2021 viser at klubben har en sunn økonomi, og at klubben i sin helhet
drives med mål om å holde kostnadene så lave som mulig uten at det går på bekostning av
tjenestene klubben tilbyr. Videre vil styret fokusere på å opprettholde god budsjettering og
økonomistyring.
Thomas Linder
Kasserer
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3.2 Resultatregnskap for 2021
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3.3 Balanseregnskap 2021
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3.4 Resultat- og balanserapport detaljert

21

22

23

24

25

3.6 Revisjonsberetning
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4.0 Innkomne saker
4.1
Forslagsstiller: Anne Marit og Geir Traaholt
Forslag til endring av avlskriterier til GF Norsk Rottweilerklubb 2022
§2. Følgende kriterier skal være oppnådd for hunder som skal benyttes i avl:
2. Det er ønskelig at hund som skal gå i avl skal øyelyses. Diagnose kommer frem på klubbens
valpeliste og hannhundliste. Dersom hunden ikke er øyenlyst kommenteres dette.
Endres til:
§2. Følgende kriterier skal være oppnådd for hunder som skal benyttes i avl:
2. Hunder som skal gå i avl skal øyelyses og ha kjent status etter fylte 1 år. Dersom en hund
har anmerkning, skal den andre hunden være fri for samme lidelse. Brukes en utenlandsk
avlspartner skal motparten i Norge være øyelyst fri dersom motparten ikke er øyelyst.
Diagnose kommer frem på klubbens valpeliste og hannhundliste.
Avlshundenes diagnose skal være ihht avlsanbefalinger utarbeidet av autoriserte
attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge.
Styrets innstilling til forslaget:
Styret er positiv til endring av tekst, og anbefaler å GF å stemme for

4.2
Forslagsstiller: Anne Marit og Geir Traaholt
Vedlagt følger følgende forslag til endring av avlskriteriene:
Dagens teks:
§2. Følgende kriterier skal være oppnådd for hunder som skal benyttes i avl:
4. Utstilt på offisiell utstilling, anerkjent av NKK eller annen samarbeidende klubb tilknyttet
FCI. Tispen må ha oppnådd minimum 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 (AR kan gi dispensasjon fra krav under denne bokstav etter mottak av skriftlig
begrunnet søknad).
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Endres til:
§2. Følgende kriterier skal være oppnådd for hunder som skal benyttes i avl:
4. Utstilt på offisiell utstilling, anerkjent av NKK eller annen samarbeidende klubb tilknyttet
FCI. Tispen må ha oppnådd minimum 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 (AR kan gi dispensasjon fra krav under denne bokstav etter mottak av skriftlig
begrunnet søknad). Eksteriørbeskrivelse utført av autorisert dommer/eksteriørbeskriver hos
Svenska Brukshundklubben (se vedlagt protokoll) sidestilles med utstillingsmeritter. Hunder
som har godkjent eksteriørbeskrivelse hos Svenska Brukshundklubben tilfredsstiller Norsk
Rottweiler klubbs krav til utstillingsmeritter for avl. Eksteriørbeskrivelsen skal tas etter at
hunden er fylt 2 år.
Styrets innstilling til forslaget:
Styret er negativ til forslag om endring av tekst, og anbefaler GF å stemme mot

4.3
Forslagsstiller: Mariann Johansson
Se følgende forslag angående IFR møter/Klubbsieger til GF.
Forslag. Norsk Rottweilerklubb støtter minst 2 personer per år ifra styret eller avlsrådet med
reise og overnatting til IFR møter/Klubbsieger i Tyskland. Grunnen til dette er at vi
representerer Norge og norsk avl og vi ser viktigheten av og være synlige og se hvordan dem
forskjellige klubbene i andre land jobber for videre utvikling av rasen.
Styrets innstilling til forslaget:
Styret er positiv til forslaget, og anbefaler GF å stemme for
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4.4
Forslagsstiller: Rune Dahl
Forslag gjeldende avvikling av brukskravet for å få utstillings cert å championat, å gå tilbake
til at certet blir gitt til beste hanne/tispe som ikke er allerede norsk champion på utstillinger..
Grunn. Det har ikke i de årene dette nå har vært prøvd ut, vært en positiv utvikling når det
gjelder utstilling hverken kvalitet eksteriør messig på hundene, eller antall utstillere, som vil
vise frem sitt oppdrett.
Da utstilling er en viktig del av avls arbeidet, er det uheldig å ha regler som virker begrensende
å mot hensikten med utstilling.
Styrets innstilling til forslaget:
Styret forholder seg nøytral, og mener GF må avgjøre

4.5
Forslagsstiller: Anders Romark
Forslag 1 til GF 2022
At K-test skal godkjennes i Norsk Rottweilerklubb på lik linje med MH og FA, når det gjelder
kjent mental status for avl
Grunn: det er pr i dag ingen godkjente norske tester som går i hele hundens levetid, derfor
mener jeg k test også bør godkjennes da den kan tas uansett alder, å den er allerede
godkjent for avl i NKK.
Da det også i perioder er utfordrende for mange å få plass på MH/FA er det somregel alltid
mulighet å få plass på en k test, da antallet en dommer kan ta om dagen er mye høyere enn
de andre testene.
Etter min mening skal rasklubben tilrettelegge slik at medlemmer har mulighet å følge de til
enhver tids gjeldende retningslinjer, å dette vil være med på å gjøre avlsarbeidet til
medlemmer enklere.
Styrets innstilling til forslaget:
Styret er positiv til forslaget, og anbefaler GF å stemme for.
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4.6
Forslagsstiller: Anders Romark
Forslag 2 til GF 2022
Forslag gjeldende ZTP.
Hunder som innehar full ZTP, skal ikke behøve på senere tidspunkt å ta norsk/nordisk
mentaltest for å være godkjent til avl i hverken NKK eller Norsk Rottweilerklubb.
Har NKK problemer å gjennomføre dette, er mitt forslag at avls komiteen i Norsk
Rottweilerklubb sjekker at det er full ZTP hunden innehar, og dernest gir NKK beskjed om at
hunden er godkjent for avl. ZTP er allerede godkjent i rottweiler klubben for avl, så her er det
mot NKK en må jobbe.
Styrets innstilling til forslaget:
Styret er positiv til forslaget, og anbefaler GF å stemme for

4.7
Forslagsstiller: Otto Pedersen
Vil med dette fremme forslag om å innfør Championat tittel i regi av Norsk rottweiler klubb
som feks Danmark har det. I Danmark vet jeg at man får Junior Klubb championat ved 2 cert.
Certet gis til BIR/BIM i junior klassen.Samme gjelder hunder som innehar WCC og som står
som Beste hannhund eller tispe. Er Beste hannhund/tispe allerede Klubb Champion går
certet videre. Her kreves 3 cert. Veteranklassen samme som junior 2 cert.
Alle cert MÅ mottas på Rasespesial arrangert av Norsk Rottweiler klubb.
Dette ville helt sikkert fått flere på utstilling og da vil det sikkert vært lettere å få dem med
på bruks i regi av NRK, hvis klubben hadde kjørt feks IGP programmet (deler av det) i pausen
på utstillingene.
Styrets innstilling til forslaget:
Styret er positiv til forslaget, og anbefaler GF å stemme for.
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4.8
Forslagsstiller: Avlsrådet
Etter forslag fremmet på oppdrettermøtet ønsker avlsrådet og fjerne oppdretterliste. Den
erstattes med valpeliste over alle registrerte kull. Valpelisten skal være delt i to en hvor
kullene følger rottweiler klubbens kriterier og en som følger NKKs kriterier.
Styrets innstilling til forslaget:
Styret er positiv til forslaget, og anbefaler GF å stemme for.

4.9
Forslagsstiller: Avlsrådet
Avlsrådet ønsker og fremme forslag/endring i avlskriterier i Norsk Rottweilerklubbs
avlskriterier punkt 7. Minst ett av foreldredyrene skal være testet fri for JLPP via test hos
veterinær med dokumentert DNA test.
Til: Minst ett av foreldredyrene skal være testet fri for JLPP via test hos veterinær
med dokumentert DNA test, om begge avlsdyr er etter foreldre som er testet for JLPP
med godkjent DNA test så holder det og sende in gyldig dokumentasjon på dette for
å stå på klubbens lister.
Styrets innstilling til forslaget:
Styret stiller seg positiv til endring av tekst, og anbefaler GF å stemme for.

4.10
Forslagsstiller: Avlsrådet
Avlsrådet ønsker og fremme forslag/endring i avlskriterier i Norsk Rottweilerklubbs
avlskriterier punkt 5. Godkjent FA og/eller Mentalhund-beskrivning (MH). MH skal være
utført mellom 12-24 mnd for å være godkjent, og uten diskvalifiserende feil. Godkjent
ZTP i henhold til ADRKs regelverk eller godkjent MT(Korning) ansees som
tilfredsstillende.
Til: Godkjent FA og/eller Mentalhund-beskrivning (MH). MH uten diskvalifiserende
feil ihht til punkt 5 i avlskriterier. Godkjent ZTP i henhold til ADRKs regelverk eller
godkjent MT(Korning) ansees som tilfredsstillende.

Styrets innstilling til forslaget:
Styret stiller seg nøytral til tekst endring, og mener GF må avgjøre
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5.0 Valg
5.1 PRESENTASJON AV KANDIDATER:
PRESENTASJON AV KANDIDATER FOR STYRET:
VARAMEDLEM:
Sturla Kvalvik
Instruktør NKK og NRL Kennel Stars of Norway. Aktiv hundekar, er aktiv instruktør i
Nordmøre Hundeklubb i Kristiansund. Interessert i at rottweiler som rase skal bestå. Aktiv
innen nrl og lydighet. Har vært kursholder via Hundegubben i mange år innen
grunnopplæring hund. Er aktiv på utstillinger og stiller Rottweilere. Har 1 International
champion C.I.E og en Norsk Champion Utstilling.
PRESENTASJON AV KANDIDATER FOR VALGKOMITEEN:
VALGKOMITÈENS INNSTILLING TIL VERV I NORSK ROTTWEILERKLUBB STYRET 2022
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Revisor:
Vararevisor:

Valgkomite:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Vara:

John Steinvik
Mariann Johansson
Thomas Jensen Linder
Kari Bødker
Iselin Østby
Anders Romark
Christopher Lunde
Elisabeth Giske
Sturla Kvalvik

Gjenvalg – 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg – 2 år
Gjenvalg – 2 år
Ikke på valg
Gjenvalg -2 år
Gjenvalg- 1 år
NY – 1 år

Marit Edvardsen
Rita Røsberg

Camilla Anett Akslen
Anne – Mette Skilnand Lunde
Janne Lund
Arve Slinning

NY- 1 år
NY- 1 år

Ikke på valg
Gjenvalg – 2 år
Ikke på valg
Gjenvalg - 1 år

Alle kandidater er forespurt og takket ja.
MVH
Leder i valgkomiteen
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6.0 Praktiske opplysninger
6.1 Stemmegivning
Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene,
blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og
oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming
inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle
innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på
kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
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6.2 Forhåndsstemmer
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.

•

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 denne 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 CO/ Iselin Østby Holen, Nedre rælingsvei 756 2009 Nordby

•

Forhåndsstemmene må være klubben i hende før årsmøtet, senest 1. april 2022.

•

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.

•

Medlemslisten avstemmes med hvem som har forhåndsstemt slik at det unngås
dobbeltstemmer på Generalforsamlingen.
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STEMMESEDDEL VALG GF2022
Ved forhåndsstemming legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt, som igjen
legges i en ny konvolutt med tydelig avsenderadresse og navn. De som ikke er riktig utfylt
blir forkastet. EN konvolutt pr stemme. Husstandsmedlemmer sender inn sine med
hovedmedlem. Det skal krysses av på ALLE kandidater med alternativet JA, NEI eller BLANK
Styret – Det skal velges 1 leder, 1 sekretær, 2 styremedlem, 2 varamedlem, 1 revisor og 1
vararevisor.

Valgkomiteen – Det skal velges 1 styremedlem og 1 varamedlem
Forhåndsstemmer sendes til: CO/ Iselin Østby Holen, Nedre rælingsvei 756 2009 Nordby
Må være i klubbens hende innen fredag 1. april 2022
Valg av Styre
Ett kryss per kandidat
Verv
Navn

Info / foreslått av

Leder, 2 år

John Steinvik

Valgkomiteens innstilling

Sekretær, 2 år

Kari Bødtker

Styremedlem, 2
år
Styremedlem, 2
år
Styremedlem, 2
år
Varamedlem, 1
år
Varamedlem, 1
år
Revisor, 1 år

Christopher
Lunde
Iselin Østby
Holen
Inese Adamovica

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling

Vararevisor, 1 år

Nei

Blank

Ja

Nei

Blank

Valgkomiteens innstilling
Medlem

Elisabeth Giske

Valgkomiteens innstilling

Sturla Kvalvik

Valgkomiteens innstilling

Marit Edvardsen

Valgkomiteens innstilling

Rita Røsberg

Valgkomiteens innstilling

Valg av Valgkomité
Ett Kyss pr kandidat
Verv
Navn
Medlem, 2 år
Anne-Mette
Skilnand Lunde
Varamedlem, 1 Arve Slinning
år

Ja

Info / foreslått av
Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling
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