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Innkalling til Generalforsamling NBFK 26.03.2022 kl. 11.00 – 13.00. 
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen 

 
Saksliste: 

 
Sak 1: Godkjenning av saksliste 
Sak 2: Valg av møteleder og referent 
Sak 3: Valg av tellekorps og 2 til å signere protokollen 
Sak 4: Årsberetninger 
Sak 5: Regnskap 
Sak 6: Forslag fra styret 
Sak 7: Innkomne forslag 
Sak 8: Budsjett 
Sak 9: Valg 
 
 
 

Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen og det er ikke tillatt med benkeforslag. Alle 
klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i 
minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig 
medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Et medlem har 
anledning til å la seg representere på generalforsamlingen av annet medlem ved personvalg (fullmakt). 
Hvert medlem som stiller på generalforsamlingen har anledning til å stemme med inntil 2 fullmakter i 
tillegg til egen stemme. 

Forhåndsstemmer skal sendes i en nøytral konvolutt og legges i en lukket konvolutt, som er merket 
medlemmets navn, adresse og medlemsnummer (personid i NKKs medlemssystem) til valgkomiteens 
leder senest innen 7 dager før generalforsamlingen. Siw Endresen, Skuggaberg 77 B, 5545 Vormedal. 

 

 
 

Velkommen! 
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SAK 4: Årsberetninger fra styret 
 
Årsberetning for styret 2021/2022: 

Styrets sammensetning: 

Leder:     Hege Larsen 

Nestleder:    Unni Merethe Lilleskjæret 

Sekretær:   Kristine Bjørnå Vinje 

Styremedlem avl:  Wenche Kristiansen Kjellbakken 

Styremedlem:  Helene Johansson 

Styremedlem:  Tanya Tveit 

Vara:   Mette Kiær Sørensen  

Vara:   Emte Jahnsen (trakk seg 04.08.2021) 

 
Styret har i denne perioden avholdt 4 digitale styremøter.  
I tillegg har vi hatt dialog-samtaler når det har vært ett behov. Styret har ett godt samarbeidsklima.  
Styret har i denne perioden arrangert: 
Spesialutstilling på Vestby 28 og 29 august.  
NM FH IGP juli i Sandnes. 
 
Høsten 2021 kom forslag til ny hundelov. Styret brukte mye tid på å gå igjennom denne. Dette var et 
stort dokument, og det var lett å gå seg «vill». I IGP Norge sitter det mange flotte folk med en mye 
større kompetanse på dette enn oss. Disse gjorde en formidabel jobb og skrev et meget godt 
høringssvar. Raseklubber av brukshundraser ble oppfordret til å stille seg bak dette svaret og 
underskrive på denne, noe styret valgte å gjøre. Saken ble oversendt regjeringen 26.11.2021 
 
Da vi i 2021 fikk ett stort virusangrep på klubbens hjemmeside, så vi oss nødt til å lage en ny. Dette har 
vært en stor jobb. Dessverre er det nok noe informasjon som har forsvunnet, men med god hjelp fra 
engasjerte medlemmer klarte vi å redde masse.  Klubbens hjemmeside er i dag en «levende side» og 
styrets oppfatning er at klubbens medlemmer bruker denne aktivt, noe som er gledelig.  I tillegg har vi 
også sett en stor forandring på aktiviteten på andre sosiale medier, som Instagram og Facebook. Vi 
mener at dette er plattformer som er viktig for klubben, da vi har gode muligheter til å reklamere for vår 
rase på en flott måte. Styret har også fått en felles mailadresse, noe vi håper letter tilgjengeligheten og 
informasjonsflyten mellom medlemmene og styret. 
 
Det er brukt mye tid på å få avlskomiteen og oppdretterforum opp å gå. Her har det blitt gjort en super 
jobb, og jeg er sikker på at vi vil se gode resultater fra disse etter hvert.  
Klubbens økonomi er solid og gir rom for å gjøre oss enda bedre som klubb.  
 
På vegne av styret i NBFK 
Hege Larsen 
leder 

 
 
 
Årsberetning fra nestleder 
 
Mitt hovedansvar er å ha kontakt med alle lokalavdelingene i NBFK. 
2021 har vært et rolig år rundt om i avdelingene pga Corona.  
Det har vært avholdt spesialutstilling i avd Rogaland og avd Nordland. 
Jeg kunne ønske at det var lettere å holde kontakt med avdelingene. Det er bare et fåtall av 
avdelingene som svarer på henvendelser, og det gjør at jeg ikke får noen oppdateringer om hva som 
skjer i landet. 
Fokuset mitt fremover blir å forsøke og få bedre kontakt og bedre samarbeid med hver og en avdeling. 
Avdelingene er klubbens ansikt utad, og det organet som har nærmest kontakt med klubbens 
medlemmer og dermed den viktigste måten å fremme vår fantastiske rase på. 
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Jeg vil med dette oppfordre ledere i NBFK`s avdelinger om å bli flinkere til å holde kontakt med 
Hovedstyret. Vårt samarbeid er meget viktig! 
Vi har 7 avdelinger og i 3 fylker hvor det ikke er en avdeling så har vi kontaktpersoner. 
Denne gangen er det nestleder som er ansvarlig for planleggingen av Hovedstyrets spesialutstilling i 
juli. Planleggingen har gått veldig bra, alt er på plass og vi gleder oss til å ønske alle velkommen til en 
flott dag sammen. 
 
Unni Lilleskjæret 
Nestleder 
 

 
 

Årsberetning fra avlsrådet  
 
Avlsrådet har i perioden bestått av: 

• Wenche Kjellbakken (styremedlem avl). 

• Leif Normann Eriksen. 

• Bente Harlem. 

• Tanja Hulsund. 

• Anne Grethe Larsen (vara). 

Det ble forsøkt å avholde OF i forbindelse med rasespesialen på Vestby, uten at dette førte frem, pga 
covid-19.   
Styremedlem avl ble valgt inn på GF 2021. Det ble ikke fullsatt avlsråd før samme høst. Da ble det 
avholdt digital avstemming for resten av avlsrådet. Dette ble gjort etter innkommende forslag til navn.                                                   
Første møte i avlsrådet ble derfor ikke gjennomført før i 5/10-2021. Etter dette er det avholdt 3 møter i 
avlsrådet.                                                                                                                                    Det har 
kommet inn saker fra medlemmer til behandling. Som videre blir oversendt til OF. 
RAS er forøvrig revidert i 2020 og oversendt til NKK.  Etter å ha vært i kontakt med NKK kan klubben 
legge ut sin reviderte utgave av RAS på klubbens hjemmeside, men NKK vil ikke legge ut revidert 
utgave på NKK sin hjemmeside.                                                                                Dokumentet er 
oversendt webmaster for publisering på hjemmesiden til NBFK.                                                                                       
Referer til e-post fra Nina Brogeland Laache/ Avdelingsleder helse og registrering. Hovedstyret i 
NKK vedtok 18 januar 2022, at frist for revisjon av RAS utsettes til 1 juni 2023. Bakgrunnen for den 
ytterligere utsettelsen er at IT-verktøy ennå ikke er på plass og at arbeidet med RAS er svært 
ressurskrevende både for klubbene og administrasjonen. Det er derfor ikke mulig for NKK å holde den 
opprinnelige revisjonsfristen på 5 år etter innlevert RAS. Hovedstyrets vedtak finner dere i Protokoll 
Hovedstyremøte 1/22. Administrasjonen har derfor fått i oppgave å utrede mindre ressurskrevende 
alternativer til dagens løsning, som fremdeles ivaretar formålet med RAS. I tillegg skal 
administrasjonen lage en fremdriftsplan for godkjenning og publisering av reviderte RAS for samtlige 
raseklubber som har levert inn første versjon. Planen skal legges frem for styret innen 1.7.2022. Denne 
planen vil også gi raseklubbene en oversikt over når deres RAS forventes å være ferdig revidert. 
Tanken er at det da også blir lettere for raseklubbene å planlegge sitt revisjonsarbeid med RAS. 
NKK avholder avlsrådskurs i april – 22, det er da bestemt i avlsrådet at Bente Harlem og Wenche 
Kjellbakken deltar på dette. 
Avlsrådet har som mål å avholde dommerkonferanse for rasen vår i 2023/24. 
Det ble også enighet i avlsrådet at alle referater fra møter oversendes til webmaster, som legger disse 
ut på klubbens hjemmeside fortløpende. 
 
På vegne av Avlsrådet, 
Wenche Kjellbakken 
Styremedlem Avl 
 
 

 
 
 



 

 
Sensitivity: Internal 

 
SAK 5: Regnskap    
 
Se vedlagt regnskap. 

 
 
SAK 6: Forslag fra styret 
 
 
6a: Planer for aktivitet og drift kommende periode 
Styret foreslår følgende vedtak:  
I 2022 legges vekt på følgende områder når det gjelder aktivitet og drift:  
 

• Spesialutstilling med stor-cert 29.07.2022. Det blir da 3 dagers utstilling, siden det er i 
tilknytning til Mosseutstillingen samme sted den helgen 

• IGP NM for belgiske fårehunder (sammen med FCI NM og NM for Sporhund) 24-26 juni, 
Teknisk arrangør; NSchk avd Indre Østfold  

• Arrangere felles øyenlysningsdag der NBFK dekker kostnadene for øyenlysning. Det 
undersøkes mulighetene for å få det til allerede i Moss ifbm spesialen 

 
 
 
 

6b: NBFK avd Nordland 
Styret foreslår en nedleggelse avd Nordland. Sist registrerte leder (valgt på forrige protokollførte 
årsmøte og derav fortsatt registrert i Brønnøysund) har flyttet utenlands. Vi har hverken mottatt 
årsmøteprotokoll for 2 siste år, eller årsregnskap for 2019, 2020, 2021, heller pt enda ikke i 2022. Alle i 
styret har trukket seg, bortsett fra en person. Hovedstyret har gjentatte ganger forsøkt å rydde opp i 
avdelingen, samt bistå de med regnskapet. Vi ser derfor ingen annen utvei enn å foreslå en 
nedleggelse. Klubbens midler, om det finnes noen, overføres til Hovedklubben. Dersom avdelingen 
kommer opp å stå igjen med et nytt styre, kan midlene føres tilbake om det skjer innen 3 år.  
 
Styrets forslag til vedtak: NBFK avd Nordland legges ned. 

 
 
SAK 7: Innkomne forslag 
 
Ingen innkomne forslag. 

 
Sak 8: Budsjett 
 
Se vedlegg og sak 5, regnskap og budsjett. 
 
Styrets forslag til vedtak: Fremlagt budsjett for perioden 2022/2023 (frem til neste generalforsamling) 
vedtas. 
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Sak 9: Valg  

Valgkomitè: Valgkomiteen har i perioden bestått av: 
 
Leder:                   Siw Endresen (på valg)         
Medlem:               Anne Grete Larsen ( 1år igjen)   
Medlem:               Veronica Olsen (1 år igjen)       
Vara valgkomitè:  Kristin Måna  (på valg)           

 
Styret består i dag av følgende verv: 

 
Leder:  Hege Larsen (1 år igjen)  
Nestleder:  Unni Merethe Lilleskjæret (på valg) 
Sekretær:  Kristine Bjørnå Vinje (1 år igjen) 
Styremedlem avl:  Wenche Kjellbakken (1 år igjen)  
Styremedlem:   Tanya Tveit (på valg) 
Styremedlem:  Helene Johansson (1 år igjen) 
 
Varamedlem 1 år:   Mette Kiær Sørensen (på valg) 
Varamedlem 1 år:  Emte Jahnsen (trakk seg høst 2021/på valg) 
 

 

 
Det var ingen innkomne forslag til kandidater. 
Valgkomiteens innstilling: 

 
Nestleder 2 år:  Unni Merethe Lilleskjæret  
Styremedlem 2 år:  Tanya Tveit  
      
Varamedlem 1 år:  Mette Kiær Sørensen  
Varamedlem 1 år:  Gro Anett Myklebust  
 
Revisor 1 år:   Carsten Søreide  
 
Valgkomitè: 
 
Leder:  Anne Grete Larsen (1 år igjen) 
Medlem  Veronica Olsen (1 år igjen) 
Medlem  Mona Trøhaugen (NY 2 år) 
Vara  Siw Endresen (NY 1 år) 
 
 
Alle kandidater er forespurt og har sagt ja.  
 

 
 
 


