
Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 

30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 

 

1. Åpning 

Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti Bjøntegaard, 

som ønsket alle velkommen til generalforsamling (GF) 2014. 

 

Hun starter med å lese opp et skriv fra interimsstyrets leder, Bjørn Malmo, som har meldt fravær 

grunnet sykdom. Refert fra skrivet: 

“Det å sitte i styret i denne klubben er en interessant jobb. Den må prioriteres tidsmessig hvis du skal 

være der. GF er den styret forplikter. Da kan vi ikke bare slutte i et styre etter eget forgodtbefinnende. 

Bare «fordi vi ble forbannet på noen». Det er ikke godt nok når vi har sagt til klubbens høyeste organ at 

vi skal hjelpe vider. Medlemmene som velger styrene har gitt disse folkene en fullmakt. Da skal de ikke 

trekke denne fullmakten under veis uten at det er alvorlig grunn for det. Jeg ga forrige styre mistillit fordi 

GF hadde sagt at de måtte ha et ekstraordinært GF innen en viss tid. Når denne tiden er passert har 

ikke styret tillit fra GF pr definisjon. La oss kontakte styremedlemmene på saker og ikke gjemme oss 

bort og diskutere personer bak hushjørnene eller bruke media til å sverte de som vi har valgt som 

tillitsvalgte. Facebook er en fin ting når den blir brukt riktig. Styret eller andre som sitter i tillitsverv skal 

holde seg for god til å diskutere saker utenfor den arena de skal diskutere sakene. Kanskje skal valget 

komme tidligere på agendaen for å få en hevet status på GF? Slik det er nå er det ofte når det er lite tid 

igjen at valgene tas. Jeg selv ble valgt på et GF etter at Vestlands – og Trøndelags – flyene hadde tatt 

av. Ingen kjente meg og ingen stilte spørsmål om jeg «hadde peiling». En litt skremmende holdning. 

Etter at jeg gikk ut av styret etter 2011hadde vi kapitalkonto med over 600.000 på konto for å kunne 

sette av midler til kurs, støtte til IPO VM og andre spesielle saker som medlemmene kunne søke på. 

Det var over 900 medlemmer. ……. 

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er 

betalt. 

 Jeg håper at de som har sagt ja til å sitte i styre ser at det skal hjelpes til med regnskap slik at de 

trenger å sitte med dette alene i tillegg til utstillinger, IPO, bruks osv… 

Jeg vil imidlertid være ærlig å si at dette ikke blir en dans på roser. Vi trenger lover som passer med 

lovnormen til NKK. Det må gjøres. Vi må lage en Rasespesifikk Avlsstrategi som NKK har bedt om. 

Den må lages. Alt dette i samarbeid med NKK. Klubben skal driftes videre. 

Ikke la oss havne der vi var da jeg kom inn i klubben: Aktivitetsnekt fra NKK og gjeld…uten penger…og 

manglende tillitt. 

Godkjenn GF. Velg de som sier ja til å være med å flytte klubben videre i aktivitet og organisasjon. Vi er 

noen som vil hjelpe til med den jobben. Jeg ber dere sette i gang med GF 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Malmo” 



 

Nestleder sier at innkallingen og sakslisten ikke har vært i henhold til lovverket til NKK. Hun spør likevel 

forsamlingen om de ønsker at GF skal godkjennes, med de feil den har. Det stemmes over 

innkallingen. 11 medlemmer stemte for godkjenning, og 1 i mot godkjenning. Innkallingen ble godkjent 

Det protokollføres fra Anders Romark at han ikke ønsker at GFog sakslisten skal godkjennes. Og at 

han vet om an “noen” vil gå til NKK mandag 31 mars 2014 for å klage på godkjenningen. 

2. Valg av referenter, tellekorps, ordstyrer og signatører 

Det ble så valgt 2 referenter: Ivar Aanes og Heidi T Bjørnflaten 

Tellekorps ble valgt: Jørgen Slagstad. 

Ordstyrer velges: Kjersti Bjøntegaard ble valgt ved akklamasjon. 

Signatører av referatet ble Bereth Slagstad og Anders Romark. 

Nestleder leser ord fra interimstyret: 

Til medlemmene 

Ekstraordinært GF etter jul ga Interimsstyret oppgave å føre NRK til ordinært GF 

NB! Ingen visste hvor stor oppgaven var. Ikke oppdragsgiver. Ikke de som sa ja til jobben. 

Oppgaven viste seg å være vanskelig å fullføre innen tiden 

Ekstraordinært GF ga ikke mulighet til dispensere fra lovene om møte innen utgangen av mars. 

Inter.styret hadde heller ikke mulighet til det. 

Oppgaven var: 

● Rydde i posten – svare på ubesvarte brev/henvendelser. 

● Holde kontakt med NKK og informere om situasjonen 

● Rasespesifikk avlskriterier (RAS) skulle vært ferdig i 2013 

● Lovene skal følge NKK´s lovnorm…skulle vært ferdig i 2012..Har fått utsettelse til 2014. Nytt 

styre skal ta kontakt med NKK 

● Rydde i regnskapet for 2012 og få det revidert på nytt. Må ha det godkjent for å få revidert 2013. 

● Gjøre ferdig regnskap 2013, avslutte og få det revidert og godkjent. 

● Krevde tilgang til konti, noe vi ikke fikk før etter noen uker. 

● Holde klubben «i gang/vanlig drift». Ta telefoner, svare på henvendelser fra medlemmer etc… 

Oppgaven viste seg å være: 

● Rydde i korrespondansen, til medlemmene/det offentlige/NKK/andre klubber etc 

● Svare på purringer og innkassokrav 

● Innkasso – kravene alene beløp seg på over 147.000 ved første styremøte i Interimsstyret. 

Noen var fra de tre siste mnd av året 2012 



● Få kontotilgang og betale etter å ha sjekket om klubben hadde betalingsplikt. Betalt tidligere? 

Aktivitet som styret hadde sagt ok til? Bilag/bekreftelser? 

Oppgaven viste seg å ta mye lenger tid enn antatt. I tillegg trakk Terje Johansen seg fra styret etter 

første møtet. 

Regnskapene: 

2012 

● Manglene påpekt av revisor som var årsak til «ikke godkjent» ble gjennomgått. Noen ble raskt 

ordnet opp i: 

● Faktura på flyreise uten boardingkort….eks 

● Klubben hadde bet og ville fått ref ved «ikke brukt»..ok, fra nåværende revisor 

● Personlige utlegg delvis dokumentert. Noen bilag mangler fremdeles.. 

● Hotellregning, mat, kjøreregning ; etterlyst, noe er lovt, noen innhentes fra Hotellene. Bet m 

priv.kort, faktura ikke lagt ved. 

DET ER INGEN MISTANKE OM AT REGNSKAPET ER MANIPULERT MED ELLER AT NOEN 

KREVER/HAR FÅTT NOE NOE DE IKKE HAR KRAV PÅ. PENGER ER IMIDLERTID UTBETALT FØR 

FAKTURA ER LEVERT!!!!!! DÅRLIG REGNSKAPSSKIKK. Først faktura/bilag, så skal pengene 

utbetales .. Ikke omvendt 

 

2013 

● Regninger som ble betalt i 13, men gjelder 12 er ført på 2013 med fotnote etter råd fra revisor 

for å « komme videre med driften av klubben». 

● Revisor har ikke rukket å godkjenne 2013. Kan heller ikke, pga 2012-regnskapet. 

● 2013 er feilført og ikke blitt rettet opp pga tidspress hos Interimsstyret. 

 

2013 blir ikke lagt fram. 2012 blir ikke lagt fram 

 

Revisor er villig til å jobbe med å RETTE OPP regnskap for 2013 sammen med regnskapskyndig 

person og meg slik at nytt styre kan starte på nytt, og lage rutiner for god 

regnskapsføring/regnskapsarbeid. 

 

Jeg er villig til å gjøre det sammen med Paal og ny kasserer for klubben. 

Plan videre: 

● Få regnskapene riktig ført og revidert i samarbeide med Revisor Paal Bjerkestrand. 

● Få klubben på beina organisatorisk og økonomisk. 

  



Bjørn Malmo 

Leder av Interimsstyret 2014 

3. Diverse saker 

Det var en sesjon der diverse spørsmål ble belyst. 

1. Anders Romark lurte på om siden regnskap ikke er godkjent for 2012 og 2013, vil det da bli 

ekstraordinært GF med det som sak? 

Svar fra interimstyre: ja, innen utgangen av september blir bestemt. Anders Romark har ønske 

om f eks på Jarlsbergutstillingen kan være en anledning for et ekstraordinært GF. Trond Selnes 

oppfordrer nytt styret til ikke å fokusere bare på utgangen av september men at er regnskapet 

ferdig tidligere så blir den ekstraordinære GF`n avholdt før. Altså så raskt som mulig.På den 

ekstraordinære GF`n vil også de innkomne forslagene bli presentert. Og at de vil bli lagt fremt i 

lovmessig riktig tid til medlemmene i forkant av det ekstraordinære GF`n.Sakene blir raskt lest 

opp uten kommentarer. 

2. Interimstyre informerer om at nytt styre starter regnskapet 1 april 2014 og at det jobbes parallelt 

med godkjenning av 2012 og 2013. 

3. Nytt styre sin jobb er å jobbe med vanlige styresaker. 

4. Nestleder sier at interimstyrets jobb var regnskapet og å avholde et GF etter regler fra NKK. 

5. Interimstyret la frem forslag til medlemmer om å heve medlemskontingenten, den er nå på kr 

350,-. Forslaget ble nedstemt med begrunnelse av at inntekter heller bør komme gjennom 

aktiviteter som medlemmene har interesse av, og at klubben har til gode å bevise at klubben har 

gjort seg fortjent en kontingentøkning. Forslaget falt med 15 mot og 1 for økning. 

6. Interimstyret vil gjerne si noe ord om en sak de alle stiller seg bak. Ved GF i 2013 ble Ole 

Tommy  Jørgensen nevnt i en sak som ikke har vist seg å ha noe innhold. Styret ber 

uforbeholdent om unnskyldning for den urett som han ble offer ved dette tilfellet. Denne 

oppreisningen ble applaudert av salen. 

7. Vedtektene til NRK skulle vært ferdigstilt i samsvar med lovmal til NKK. Endringen ble vedtatt på 

GF i 2013 med 2 endringer. De skulle vært ferdige i 2013, men er ikke publisert for medlemene i 

revidert form. Det nye styret skal ferdigstille dem så raskt som mulig og senest innen 

ekstraordinært GF. 

8. Mye gammel korrespondanse til klubben, antakelig fra tidligere tillitvalgte, oppbevares rundt 

omkring. GF pålegger at alle som måtte inneha noe slikt å straks ta kontakt med styret slik at 

det kan leveres til nytt styre Dette skal annonseres i Rottweilerposten.  

9. Bjørn Malmo har den bærbare PC.  

10. Anders Romark har hente esker hos tidligere leder Linda Jørgensen som hun ikke har levert fra 

seg.  

11. Videresending av post er fortsatt en utfordring da Bring godkjenner omadressering av post kun 

2 år av gangen. Det har blitt jobbet med dette av interimstyre og nytt styre vil fortsette denne 

jobben og lage gode postrutiner. 

12. Styret står fritt til å delegere enkeltsaker til medlemmer på forskjellige sakermen det er styret 

som har det overordnede ansvaret for at det blir gjort. 

13. Etter at forsamlingen hadde godkjent innkallingen til GF, med de feil den hadde, ble det også 

åpnet for at GF kunne gjøre det som skulle til for at klubben kunne få et styringsdyktig styre. Det 



innebar bl.a. å foreslå kandidater til styret som benkeforslag, og at interimstyret foreslår 

kandidater. 

14. Rik ansvarlig, Tomas Olafsen, trakk seg fra vervet lørdag 29 mars. Nytt styre vil rekruttere ny 

RIK-ansvarlig, og vurderer den organisatoriske tilknytningen til RIK-komiteen. 

15. Ivar Aanes foreslår å sjekke ut regnskapsbyrå med revisor kan få betalt for jobben skal tas opp 

på ekstraordinært GF. Trond Selnes sier dette ble diskutert på GF 2013, men at forslaget ble 

trukket. 

4. Valg 

Leder ble valgt ved skriftlig avstemming. 16 stemmer var for, ingen i mot. Svein Arne Andresen ble 

valgt for 2 år 

Resten av styret ble valgt ved akklamasjon. 

Nestleder: Trond Selnes, valgt for 1 år 

Kasserer: Rita Røsberg, valgt for 1 år 

Sekretær: Linn Hornstuen, valgt for 2 år 

Styremedlem: Helle Schetlein, valgt for 1 år 

Styremedlem: Kjersti Bjøntegaard, valgt for 2 år 

Styremedlem: Bereth Slagstad, valgt for 2 år 

Vara: Frode Løken, valgt for 1 år 

 

Valgkomite: 

● Lena Davidsen 

● Heidi T Bjørnflaten 

 

Pål Bjerkevoll ble ved GF i 2013 valgt som revisor. Vararevisor må velges på ekstraordinært GF. 

 

_________________________    _________________________ 

Bereth Slagstad (signatør 1)     Anders Romark (signatør 2) 


