
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk 

Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. 

 

Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar 

Aanes, Lisa Iversen, Sten Hofstad, Lene Kristin Nicolaisen , Lena Davidsen, Øyvind Jensen, Otto 

Pedersen , Marita Johansen, Erik Dahl, Martin Bakke, Tor Edvard Strand, Britt Edvardsen , Jorulf 

Brudseth, Kristin Pedersen 

 

Tilstede fra styret: Svein Andresen, Trond Selnes, Linn Hornstuen, Rita Røsberg, Bereth Slagstad, 

Kjersti Bjøntegaard, og varamedlem Frode Løken 

 

Sak 1 

Generalforsamlingen ble åpnet av leder i Norsk Rottweilerklubb, Svein Andresen ønsket alle 

velkommen til ekstraordinær generalforsamling. 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, 

samt å gi observatører rett til å være til stede uten stemmerett. 

 

Kirsten Svendsen leser opp mail fra leder i avd Trøndelag, Stein Presthus som 

Lyder følgende; Jeg vil med dette uttrykke NRK avd. Trøndelag`s bekymring og 

frustrasjon i forhold til innkallingen til NRK`s Ekstraordinære Generalforsamling 2014. 

Vi setter spørsmåltegn ved gyldigheten av innkallingen, dette på grunn av flere formelle 

feil i denne og det faktum at hovedstyret har valgt å legge den på en helg vår avdeling 

arrangerer funksjonsanalyse begge dager. 

Hovedstyrets handlinger i mot vår avdeling tidligere i år bidrar til at vi mistenker at dette 

ikke er noe uhell, dessverre. 

Stein Presthus 

Leder avd.trøndelag 

 

Kirsten Svendsen ønsker å ha det loggført at hun ikke ønsker å godkjenne hverken 

innkalling eller agenda. Noen av årsakene er da regnskap ikke ble lagt frem i tide, men 

lagt ut 09.09.14 på klubbens hjemmesider og ikke i rottweilerposten. 

saker ikke var lagt ut før ordinære generalforsamling. 

Avstemming: Det er 3 som stemmer mot godkjenning av innkalling 

Innkalling og agenda er godkjent. 

 



Styret kan ikke finne en person som hevder å ha betalt medlemskontigenten og er 

medlem. 

Forsamlingen godkjenner at han får være med på ekstraordinær generalforsamling og 

stemme som fullverdig medlem. 

 

Hovedstyret vil sjekke at dette stemmer i etterkant. 

 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet. 

 

Valg av møteleder: Tor Edvard Strand blir klappet inn. 

Referenter: Trond Selnes og Linn Hornstuen blir klappet inn. 

Protokollunderskriver: Robert Tenold og Ivar Aanes blir klappet inn. 

Tellekorps: Rita Røsberg og Tor Edvard Strand. 

 

c) Behandle årsberetning 

Sittende styret har ingen forutsetning for å lage årsberetning for 2013 

 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 

Leder presenterer regnskap for 2012 og 2013, samt revisors beretning for 2012 og 2013. 

 

se vedlegg. 

 

Styret ved leder Svein Andresen bemerker at det ikke ser ut som det er tegn til noe 

kriminelt, men kun dårlig rutiner fra tidligere styre. Leder understreker at regnskap for 

2014 vil være av en helt annen type. 

 

Det stilles spørsmål om noen poster som «leie av lokaler , «forskuddsbetaling» og 

diverse kassabeholdninger. 

Det er enighet i salen at styret skal gå igjennom 2013 før 2013 godkjennes. 

 

Det stilles spørsmål til innkjøp av rottweiler hettegensere og hvordan dette er ført. 

Leder ønsker ikke at klubben skal ha noen betydelige verdier i klubben. 

Leder understreker at HS ønsker å jobbe videre med klubben i fremtiden og at det har 

vært veldig tidkrevende å rydde opp i klubbens tidligere regnskap. Å få inn billag fra 

opptill 2 år tilbake er ikke gjort på en dag. 

 



Robert Tenold og Kirsten Svendsen stiller seg tilgjengelig for å jobbe videre med 

regnskapene for å få bedre oversikt enn per i dag og danner en komite.  Spesielt for å 

jobbe med post 6555 og 6570. 

Revisor råder den ekstraordinære generalforsamlingen til å godkjenne regnskapene med 

de feil som er da det ikke er mistanke om noe kriminelt. 

Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2012 
Kristin Svendsen: Spørsmål om leie av lokaler på 152’:  

Leder svarer: Det er bl.a. leie av Letohallen. 

Kristin Svendsen: 1745 er postert feil, skulle vært en kreditpost. 

Leder: Det er ikke gitt at posten er positiv. 

Kristin Svendsen: Inngående balanse på kassen til utstilling er på 26’. 

Leder: Det er fortsatt manglende bilag fra flere komiteer. Kontantkasser kan ikke evalueres som følge 

av manglende bilag. 

Avstemming mot godkjenning av 2012: 1 mot godkjenning. 

Forslag: Gjennomgå 2013, og så stemmer vi for hvert år for seg. 

Gjennomgang av regnskap for 2013 
Robert Tenold: 6570: Hva er solgt av genserne? Hvor mange har man igjen? 

Leder: Regningen er på 109’. Refleksvester er på 56’. 150 hettegensere ble kjøp, 62 er igjen. De 

vesentligste ble solgt på Dogs4All i 2013. Tidligere styremedlem har i dag sendt over en oversikt over 

omsetning fra Dogs4All, ca. 10’ kr. Kassen med bilag skal være levert til interimsstyret. Men den er 

borte, og kan ikke verifiseres. 

Kristin: Da mangler vi motbilag? 

Leder: Ja. Det ble solgt ca. 80 stk på Dogs4All, til en verdi på ca. 36’. Det er derfor ikke redegjort for 

ca. 26’ kr. 

Kristin Svendsen: Skulle ønske at ikke alle ting ble avskrevet helt. I hvert fall burde vandrepokaler 

stått med en verdi på 500 kr for å redegjøre at det finnes noe der. 

Leder: Det kan godt være, men det er nå valgt å gjøre det som vist i regnskapet. 

Støtte til avdelinger, blir det utbetalt 5000 kr til avdelingen. 

Ordstyrer: Det er en støtte som avdelingene må søke om. 

Robert Tenold: Hvor mange medlemmer har klubben i dag. 

Linn: ca. 650 medlemmer 

 

Kristin Svendsen: Hvorfor er det bare 8’ på arrangementsavgift? 



Leder: Det var en rekke arrangement som ikke var anerkjent fra 2013. Det er blitt avdekket nå i 

sommer. Noen av dem er nå utbetalt fra NKK. De vil bli ført for 2014. 

Skal 6555 og 6570 undersøkes nærmere av en egen komite? 

For: 19 av 26 

Forslaget er vedtatt. 

Komite består av Robert Tenold og Kristin Svendsen. 

Avstemming: 

Kan forsamlingen godkjenne regnskap for 2012-2013 og revisors beretning med tilføyelser? 

Mot godkjenning: 0 

Regnskaper er godkjent. 

Forslag på dette møtet 
Forslag: Skal GF kunne stille benkeforslag til denne ekstraordinære generalforsamling? 

Nestleder ber forsamlingen besinne seg, og respektere klubbens lover. 

For: 20 av 26  

Behandling av innkomne forslag fra ordinær GF 

Sak. Nr 8:  
Forslag fra Rita Røsberg:  Cert kan deles ut uten bruksmerittering. 

De som er for forslaget: 13 

Mot: 12 

Avstår: 1 

 

Det har i etterkant etter nærmere sjekk fra hovestyret, med også medlemmet og nkk involvert blitt 

oppdaget at vedkommende ikke var medlem på det tidspunktet. Det ble da derfor dødt løp på 

avstemming av sak nr 8.  

Forslaget ble da ikke vedtatt 

Sak 9 
Forslag: Gi komiteer arbeidsinstruks, og tidfeste varighet til engasjement. 

For: 0 

Forslaget er falt 



Sak10: Skal det utarbeides retningslinjer for fratreden fra komiteen 
For: 0 

Forslaget er falt 

Sak 11: Uttak til IPO-VM i regi av IFR 
For: 0 

Sak 12: Endring av avlskriterier 
1. MH skal på lik linje som FA kunne brukes for å oppnå avlssertifisering. 

Mot:  0 

For: 24 

Avholdende: 1 

Forslaget er vedtatt. 

2. Fjerne krav til øyelysning for utenlandsk far / mor 

Mot: 0 

Forslaget er vedtatt. 

3. Kun godkjenne kull der begge foreldrene har fri AD. 

For: 2 

Forslaget er falt. 

Benkeforslag fra Robert Tenold 
Rottweilerposten skal stoppes etter utsendingen av julenummeret. 

Leder: Dette må knyttes til loven om hvordan informasjon distribueres til medlemmene. Dersom 

noen ikke har elektroniske kommunikasjons må de gi beskjed om at de må ha det tilsendt på papir. 

For: 20 

Mot: 2 

Avholdende: 4 

Forslaget er vedtatt. 

 

 

Signatur 1, Ivar Aanes: 

 

Signatur 2, Robert Tenold: 


