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I henhold til Norsk Rottweilerklubb sine lover innkaller 

Hovedstyret herved til Generalforsamling 18.mars 2023 

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 ѡѢѣѤ 

Med vennlig hilsen Norsk Rottweilerklubb 

  



3 
 

Innhold 
1.0 Generalforsamlingens Dagsorden ..................................................................................................... 4 

2.0 Årsberetning ...................................................................................................................................... 5 

2.1 Hovedstyrets årsberetning ............................................................................................................ 5 

2.2 Årsberetning for klubbens avdelinger ........................................................................................... 6 

2.2.1 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag……………………………………………………………………………..…6 

2.2.2 Norsk Rottweilerklubb avd Buskerud ..................................................................................... 9 

        2.2.3 Norsk rottweilerklubb avdeling Vestfold…………………………………………………………………………..10 
2.3 Årsberetning for råd og komiteer................................................................................................ 11 

2.3.1 Avlsrådet ............................................................................................................................... 11 

2.3.2 Utstillingskomiteen ............................................................................................................... 12 

2.3.3 LP- komiteen ......................................................................................................................... 12 

2.3.4 Brukskomiteen...................................................................................................................... 14 

2.3.5 Mentaltestkomiteen ............................................................................................................. 14 

2.3.6 Rik ansvarlig .......................................................................................................................... 16 

        2.3.7 Valg komite……………………………………………………………………………………………………………………….18 
3.0 Regnskap ......................................................................................................................................... 21 

3.1 Kommentar .................................................................................................................................. 21 

3.2 Resultatregnskap for 2022 .......................................................................................................... 21 

3.3  Balanseregnskap 2022 ................................................................................................................ 22 

3.6 Revisjonsberetning ...................................................................................................................... 23 

4.0 Innkomne saker ............................................................................................................................... 23 

4.1 Forslag fra Bård Skalstad ............................................................................................................. 23 

4.2 Forslag fra Styret ......................................................................................................................... 23 

    4.3 Forslag fra Styret……………………………………………………………………………………………………………………..25 
    4.4 Forslag fra Styret……..………………………………………………………………………………………………………………25 
    4.5 Forslag fra Avlsrådet……….………………………………………………………………………………………………………27 
    4.6 Forslag fra Anders Romark………………………………………………………………………………………………………28 
    4.7 Forslag fra Anders Romark…………………………………………………………………………………..………………….28 
    4.8 Forslag fra Styret…..……………………………………………………………………………………………..…………………28 
    4.9 Forslag fra Styret…..……………………………………………………………………………………..………………………...29 
5.0 Valg .................................................................................................................................................. 29 

5.1 Presentasjon av kandidater ......................................................................................................... 29 

6.0 Praktiske opplysninger .................................................................................................................... 31 

6.1 Stemmegivning ............................................................................................................................ 31 

6.2 Forhåndsstemmer ....................................................................................................................... 32 

STEMMESEDDEL VALG GF 2022 ............................................................................................................ 33 

 
 



4 
 

Program: 
 Utdeling av påskjønnelser og plaketter 

 Generalforsamling 2023 

1.0 Generalforsamlingens Dagsorden 

 

a. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer,  

Innkallingen og dagsorden,  

b. Gi observatører rett til å være til stede uten stemmerett. 

c. Oppnevne møteleder 

d. Referent(er) 

e. Tellekorps 

f. 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 

   

 

 

 

 

Hovedstyret valgt på Generalforsamling 2022 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 (trakk seg fra styret 23. november 2022) 

• Varamedlem: Elisabeth Giske (Gikk inn som ordinært styremedlem 23.november 2022) 

• Varamedlem: Sturla Kvalvik 

Hovedstyret har i 2022 hatt 15 ordinære styremøter, 6 internmøter og ett digitalt møte med 
brukskomiteen. Vi har også en egen facebookgruppe for hovedstyret hvor saker er blitt 
behandlet. 

Norsk Rottweilerklubb var representert på NKKs representantskapsmøtet i 2022. Vi har vært 
i dialog med RFA (Raseklubbenes fellesallianse) om flere relevante saker. Klubben var også 
representert med stand og i raseparaden på Oslo dog show 2022. Vi takker alle som deltok 
for å få dette til. 

I 2022 lanserte vi en nettbutikk på vår hjemmeside hvor det blir solgt bla klær og merker. Vi 
åpnet nettbutikken 18.11.2022, samme helg som det var messe på Lillestrøm. Fra vi åpnet 
nettbutikken til 01.03.2023 har nettbutikken generert 14.210 kr med ett gjennomsnitt på ca 
2.368 kr per måned. 

Samtlige referater fra styremøtene er publisert her: https://rottweiler.no/referat-fra-
klubbens-moter/   

Per 31.12.2022 hadde Norsk Rottweilerklubb totalt 63 medlemmer 

Norsk 
Rottweilerklubb 
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2.2 Årsberetning for klubbens avdelinger 

2.2.1 Norsk Rottweilerklubb avd. Trøndelag 

 
 

 

Norsk Rottweilerklubb  
avd. Trøndelag 
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2.2.2 Norsk Rottweilerklubb avd. Buskerud 

 

 
 

 

Norsk rottweilerklubb 
avd. Buskerud 



10 
 

2.2.3 Norsk Rottweilerklubb avd. Vestfold 

 

Årsmelding NRK Avd Vestfold  

  
Det har også i 2022 vært stor aktivitet i NRK Avd Vestfold tross utfordringer med å kunne 
samles pga pandemi.  
  
Det har i 2022 vært avholdt 2 styremøter der driften av treningsfeltet Ulvika har vært 
hovedtema.  
  
Fellestreninger på torsdager fra kl 1800 har vært gjennomført med mange forskjellige 
aktiviteter og flere raser på alle treninger .  Vi har fulgt myndighetenes anbefalinger når de 
har anbefalt og ikke samles. 
  
Vi hadde som vanlig det tekniske ansvaret for Hovedklubbens  høstutstilling  som ble 
avholdt 11 september i fint vær (som vanlig), med godt oppmøte og god omsetning i 
kiosken.  
  
Vi har også i 2022 leid ut til Vestfold showdog som hovedsakelig driver utstillingstrening og 
til Hunden min som har mange forskjellige kurs, alt fra valpekurs til rally lydighet flere 
dager i uken. 
  
Avd Vestfold har en god og sunn økonomi, noe regnskapet viser. 
  
Leder NRK Avd Vestfold  
Tor Edvard Strand 

 

 

 

 

 

Norsk rottweilerklubb 
avd. Vestfold 
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2.3 Årsberetning for råd og komiteer 

2.3.1 Avlsrådet 

Årsberetning for avlsrådet 2022 

Klubbens avlsråd har under året utført 1 oppdrettermøte på nett, 02.09.2022, det ble satt opp 
ett foredrag om oppvarming 07.06.2022 som dessverre ble avlyst pg av sykdom på 
foredragsholder. Vi har publisert en spørreundersøkelse om rottweilerens helse – statistikk 
for dette kommer i 2023. Det ble under året også publisert en valpeguide. I desember fikk vi 
også innhentet statistikk fra Agria som skal jobbes med videre i 2023. Avlsrådet har også sendt 
ett forslag til GF med ønske om og innføre NAD og LEMP som avlskriterier her var det 2 for og 
1 imot forslaget med grunnlag att det ønskes mere informasjon/statistikk rundt disse testene 
før det blir innført som ett krav. Leder har også hatt tett dialog med NKK angående deres nye 
database og alvorligheten av att mye ikke er tatt med over i nye systemet, vi skal ha klart og 
få over synlige HD/AD resultater men dem er dog kun synlige øverst i dogwebb og blir ikke 
registrert på lik linje som Norske hunder.  

 

I 2023 skal det jobbes videre med følgende, 

HD/AD statistikker/analyser, RAS, flere møter med medlemmer og se på om det er mulighet 
for andre typer av foredrag etc. Videre må det jobbes med å få samlet alle utenlandske dyr 
under ett navn og registrerings nummer sånn att statistikker og bestand stemmer i NKKs 
database (det gjør det ikke per dags dato) 

Vi ønsker også innspill på hvordan vi kan være mere synlige og hvordan kan vi være der for 
medlemmer av NRK? 

 

Avlsrådet 
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2.3.2 Utstillingskomiteen 
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2.3.3 LP- komiteen 
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2.3.4 Brukskomiteen 

Årsberetning Brukskomiteen 2022 

Antall startende fordelt på brukshundprøver og kåringsprøver. 

NBF Stevner: 
Sporprøve 23.04.22.  
Klasse A: 10stk 
Klasse D: 4stk 
Totalt 14stk 
Sporprøve 24.04.22. 
Klasse B: 4stk 
Klasse C: 3stk 
Totalt 7stk 
Sporprøve 04.05.22. 
Klasse A: 7stk 
Totalt 7stk 
Sporprøve 11.06.22 
Klasse A: 4stk 
Klasse B: 4stk 
Klasse C: 2stk 
Klasse D: 4stk 
Totalt 14stk 
Sporprøve 12.06.22. 
Klasse A: 6stk 
Klasse B: 3stk 
Klasse C: 2stk 
Klasse D: 3stk 
Totalt 14stk 
Sporprøve 02.10.22 
Klasse A: 7stk 
Klasse D: 6stk 
Totalt 13stk 
Sporprøve 29.10.22 
Klasse A: 6stk 
Klasse B: 5stk 
Klasse D: 1stk 
Totalt 12stk 
Sporprøve 30.10.22 
Klasse A: 8stk 
Klasse B: 3stk 
Klasse D: 7stk 
Totalt 18stk 
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Sporprøve 27.11.22 
Klasse A: 3stk 
Klasse B: 3stk 
Klasse D: 3stk 
Totalt 9stk 
 
 
Kåringsprøver: 
Kåringsprøve 09.05.22 
Totalt 3stk 
Kåringsprøve 24.08.22 
Totalt 4stk 
Kåringsprøve 01.10.22 
Totalt 5stk 

Antall startende på våre arrangementer i 2022: 
NBF: 108stk 
Kåringsprøve : 12stk 
 
 
Pinsesamling ble ikke avholdt da det tar tid å planlegge, booke instruktører og plass. Det var 
fortsatt stor usikkerhet mtp restriksjoner grunnet covid 19 rundt årsskiftet så vi valgte å 
avlyse. 
Vi håper den fine tradisjonen med pinsesamling kan la seg gjennomføre igjen fra 2024. 

Påmeldingene til kåringsprøver er fortsatt ikke veldig bra, men vi ser en liten oppgang fra 8 
startende i 2021 til 12 startende i 2022. 

På våre NBF stevner har vi en fin oppgang fra 75 startende i 2021 til 108 startende i 2022.  
Av disse 108 var det 21 rottweilere til start. 
På klubbmesterskapet 29-30 oktober hadde vi hele 10 rottweilere til start! 
 
Vi gratulerer så mye til våre klubbmestere: 
Klasse A: Øyvind Jensen med Ambolts Siri - 534,5p – Godkjent 
Klasse B: Frode Løken med Ambolts VillBåsting -563,5p - Godkjent  
Klasse D: Jan Malm med Azravi’s XO – 585p – Godkjent med opprykk 
 
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 2023, og håper vi ser mange flere rottweiler til start på stevnene 
våre. 

Brukskomiteen                                                                                                                                                   
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2.3.5 Mentaltestkomiteen 
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2.3.6 Rik ansvarlig 
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2.3.7 Valgkomite   

 Årsrapport, Generalforsamling 
2023, fra NRK’s Valgkomite                                   

  

Ålesund 27.02.2023  

  

Valgkomiteen for 2022 har bestått av:  

Leder: Camilla Anett Akslen (2021-2023)  

Medlemmer:  

Janne Lund (2021-2023) 

Anne Mette Skilnand Lunde (2022-2024) 

Varamedlem:  

Arve Slinning (2023)  

  

Valgkomiteens arbeid har foregått gjennom telefonsamtaler, samt messengerchat 
/valgkomiteens facebookgruppe.  Samarbeidet i valgkomiteen har vært mer utfordrende enn 
tidligere, og alle har ikke vært like aktive i sitt arbeid denne perioden. Det savnes flere 
møter, hvor en fordeler oppgaver og går nærmere inn på de ulike kandidatene som har vært 
aktuelle. Det har også vært noen uenigheter som gjelder innstillingen, men etter en lengre 
videosamtale klarte vi å komme til enighet, og fikk fordelt siste rest av arbeidsoppgaver før 
innstillingen til slutt ble klargjort.  

 

Medlemmer av valgkomiteen har valgt å takke for seg – og nye kandidater vil stille til valg.  

  

Valgkomiteen har lagt vekt på et fungerende samarbeid in ad i styret, ved valg av kandidater 
til styret. Styret viser til et samarbeid som fungerer bra. Noen er mer engasjert enn andre, 
men jevnt over har de fordelt arbeid etter evne og kapasitet.  I vårt arbeid legger vi vekt på 
ulik kompetanse, for å få en helhetlig dekningsgrad av de aktiviteter som tilbys raseeiere og 
deres hunder. Vi har også så godt som råd prøvd å arbeide oss frem til kandidater med god 
regional spredning, noe som viser seg å være en utfordring. Vi hadde håpet at styret ville 
fortsette det gode samarbeidet in ad, og stille til gjenvalg, men av ulike årsaker har dette 
også vært en utfordring. Vi har likevel kommet frem til an sammensetning vi håper vil være 
positivt for klubben.   
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Valg 2023, Generalforsamling.  
 
Innkomne forslag på valg av tillitspersoner Norsk Rottweiler Klubb, Gf 2023.  

Alle kandidater er forespurt og sagt seg villig til vervet.   

  

Styret:   

Nestleder for 2 år:  

• Mariann Johansson – Gjenvalg – Foreslått av valgkomiteen og takket ja  

• Mariann Johansson – Foreslått av Bård Skalstad og takket ja 
Valgkomiteens innstilling: Mariann Johansson 

 
Kasserer 2 år:  

• Thomas Jensen- Gjenvalg - Foreslått av valgkomiteen og takket ja  

Valgkomiteens innstilling: Thomas Jensen 

 
Styremedlem for 2 år:   

• Anders Romark - Gjenvalg - Foreslått av valgkomiteen og takket ja  

• Anders Romark – Foreslått av Mariann Johansson og takket ja 
• Sturla Kvalvik – Foreslått av Camilla Akslen og takket ja 

• Bård Skalstad – Foreslått av Mariann Johansson og takket ja 
Valgkomiteens innstilling: Anders Romark 

 

Styremedlem rest 1 år 

 Sturla Kvalvik – Foreslått av valgkomiteen og takket ja 
 Elisabeth Giske – Foreslått av Mariann Johansson og takket ja 
 Kim Roger Lie Mellum – Foreslått av Hanne Ødegård 

Valgkomiteens innstilling: Sturla Kvalvik 
 
Styremedlem rest 1 år 

 Anne Mette Skilnand Lunde – Foreslått av valgkomiteen og takket ja 
 Elisabeth Giske – Foreslått av Mariann Johansson og takket ja 

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

• Elisabeth Giske – Foreslått av Mariann Johansson 

• Sturla Kvalvik – Foreslått av John Steinvik og takket ja 
Valgkomiteens innstilling: Elisabeth Giske 

 

 Varamedlem for 1 år:  
 Linda Lønne Engen – Ny – Foreslått av valgkomiteen og takket ja 

Valgkomiteens innstilling: Linda Lønne Engen 

  

 

Revisor for 1 år:   

• Rita Røsberg - Foreslått av valgkomiteen og takket ja  

Valgkomiteens innstilling: Rita Røsberg 
 

Vararevisor for 1 år:   
• Ingen foreslått, ikke lykkes med å finne en vararevisor 

Valgkomiteens innstilling: 
 

 

Valgkomite:  
Leder for 2 år:  

• Camilla Anett Akslen - Gjenvalg - Foreslått av valgkomiteen og takket ja  

Valgkomiteens innstilling: Camilla Anett Akslen 
 

Medlem for 2 år:  
• Inger Blikeng Kvalvik - Ny - Foreslått av valgkomiteen og takket ja  

Valgkomiteens innstilling: Inger Blikeng Kvalvik  
 
Medlem rest 1 år:  

• Arve Slinning - Foreslått av valgkomiteen og takket ja  

Valgkomiteens innstilling: Arve Slinning 
 
 Varamedlem for 1 år:   

• Hanne Sofie Valderhaug – Ny - foreslått av valgkomiteen og takket ja  

Valgkomiteens innstilling: Hanne Sofie Valderhaug 
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3.0 Regnskap 

3.1 Kommentar 

Klubben gikk med et underskudd på kr 126 738,99 i 2022, noe som i hovedsak skyldes 
utdanning av dommere og figuranter, utstyr, samt innkjøp av klær til oppstart av 
nettbutikk. 

3.2 Resultatregnskap for 2022 
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3.3 Balanseregnskap 2022 
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3.6 Revisjonsberetning 

Revisors beretning ettersendes 

 

4.0 Innkomne saker 

4.1  

Forslagsstiller: Bård Skalstad 

Forslag om fjerning av brukskravet for Rottweiler hos Norsk Kennel Klub for oppnåelse av 
Cert og Championat.  

Forslag: kravet fjernes, og at Norsk Rottweilerklubb vedtar at man går tilbake til NKK`s 
championatregler, gyldig fra 01.01.2021.  

Det vil si: Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett 
av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor 
raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med 
certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 
måneder eller senere. Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir 
norsk utstillingschampion med certifikat oppnådd på internasjonal eller nordisk utstilling 
(eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele “stor cert” (tilsvarende NKK-
cert). Dersom dette certifikatet oppnås før fylte 24 måneder, må hunden oppnå ytterligere 
ett cert i Norden ved fylte 2 år eller senere. Hund som allerede har oppnådd nasjonalt 
utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion med certifikat oppnådd på internasjonal 
eller nordisk utstilling (eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele “stor 
cert” (tilsvarende NKKcert). Dersom dette certifikatet oppnås før fylte 24 måneder, må 
hunden oppnå ytterligere ett cert i Norden ved fylte 2 år eller senere.  

Argumentasjon: Det kommer frem av statistikk at det etter innføring av brukskravet for 
Rottweiler for oppnåelse av Cert og Championat, har vært en betydelig nedgang i antall 
registrerte og påmeldte rottweilere på utstillinger i Norge siden innføringen av brukskravet 
på rasen.  

I perioden 2012 til 2022 var det en nedgang på totalt 56.86% i antall påmeldte rottweilere på 
NKK godkjente utstillinger. Om vi justerer tallene for 2020 og 2021 til mer normale tall da 
dette var Korona pregede år med mye nedstengninger og restriksjoner så ender tallet på 
53.14%.  

I perioden 01.01.2002 - 31.12.2011 var det totalt registrert 7005 rottweilere, inklusiv import. 
I perioden 01.01.2012 - 16.12.2022 var det totalt registrert 3564, en nedgang på 50.18%  
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Om dette skyldes at det er innført krav om at en hund må ha bruksgodkjenning for å motta 
Cert eller ikke er nok ikke enkelt å finne ut av, men en 50% nedgang i løpet av 10 år burde 
sees på som alarmerende.  

Det man må tenke på er at utstilling ikke er til for å bedømme neste generasjons avl, men å 
bedømme forrige generasjon avls resultat. Når man da innfører brukskrav så vil man luke ut 
de som kanskje ikke har akkurat denne interessen, for en oppdretter så vil det være 
særdeles verdifullt å få bedømt sin avl opp mot rasestandarden som er fastsatt av rasens 
hjemland av utdannede dommere.  

I dag er rottweiler den eneste rasen som har krav om oppnåelse av Cert av alle rasene i 
gruppe 2. Og komme med begrunnelser om at andre raser har blitt dårligere etter at de 
fjernet kravet er svak argumentasjon, da flere raser har fått et solid oppsving i kvalitet og 
antall på utstillinger etter at kravet om bruksgodkjenning ble fjernet.  

Når man begynner å differensiere en rase i to grupper (bruks og selskap) så er man på en 
veldig farlig kurs. Rasens standard er en mal for hvordan rasen er tiltenkt å se ut mot det 
nærmeste idealet, med rom for tolkning innenfor disse rammene. Den skal skape den 
perfekte hunden som skal oppfylle alle disse kriteriene. Og da begynne å differensiere en 
rase i to grupper er svært skadelig og kan skape splid innad i miljøet.  

At man har hatt flere påmeldte i bruksklassene må sees på som en effekt av at kravet ble 
innført. Det er ikke så rart at man har en økning i antall påmeldte i disse klassene. Det er 
heller ingen markant økning, men maksimalt 1-2 påmeldte om man ser på de utstillingene 
med over 10 påmeldte. I enkelte tilfeller flere på store utstillinger. Statistikk kan utleveres på 
forespørsel under GF, dersom noen ønsker denne dokumentasjonen.  

Åmot 30.12.2022  

Bård Skalstad 

 

Styrets innstilling: Styret er negativ til forslaget, og anbefaler GF å stemme mot 

 

4.2 

Forslagsstiller: Styret 

Ending av tekst i brukskrav for rottweiler vedrørende redningshund. 
Norske redningshunder har gått bort fra A, B, C godkjenning til moduler. Vi må endre teksten 

i henhold til dette. 

Styrets innstilling: Styret anbefaler GF å stemme for 
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4.3 

Forslagsstiller: Styret 

Endret krav til mentalitet hos NKK fra «kjent mentalstatus» til «godkjent/gjennomført med 

skudd» 

Styrets innstilling: Styret anbefaler GF å stemme for 

 

4.4 

Forslagsstiller: Styret 

Forslag til GF.  

Instruks for Valgkomite (VK)  

VKs medlemmer velges av NRKs GF, jf Lover for NRK § 5-1.  

Oppgave  

VKs oppgave er å fremme forslag til årsmøtet/GF på kandidater til de verv som det etter 
NRKs lover tilligger GF å velge.  

VK skal i sitt forslag tilstrebe sammensetninger med gode forutsetninger for samarbeid, samt 
evner til å ivareta alle deler av NRK-organisasjonens felles interesser. VK skal holde seg 
orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte i NRK og være kjent med hvilken kompetanse det 
er behov for og hvordan organene fungerer.  

1. Sammensetning, beslutningsdyktighet m.m.  

1.1 I henhold til lovene består VK av Leder og 2 medlemmer, valgt for 2 år av gangen. Det 
velges også 1 varamedlem, valgt for ett år av gangen.  

1.2 VKs Leder har ansvaret for å organisere arbeidet.  

1.3 VK er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer inklusivt varamedlem er til stede/deltar i 
beslutningen.  

1.4 Fratrer et medlem i valgperioden, går varamedlemmet inn som fast VK-medlem.  

 

2. Vedtaksmuligheter  

2.1 VK skal tilstrebe å komme med en enstemmig innstilling.  
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2.2 Lykkes ikke VK å oppfylle pkt 2.1 må delt innstilling aksepteres.  

 

3. Saksbehandling  

Komiteen skal til enhver tid følge NRKs gjeldende lover, hvilket bl.a. innebærer at:  

3.1 VKs Leder har ansvar for å organisere komiteens arbeid og innkalle til møter ved behov 
eller dersom ett av de øvrige medlemmer krever det. 

 3.2 VKs Leder skal innkalle komiteen til et første møte innen utgangen av april.  

3.3 VKs medlemmer har tilgang til årsmeldingene fra de organer de skal foreslå kandidater 
til. Finnes ikke disse på NRKs nettside oversender hovedstyret disse til komiteen på 
forespørsel.  

3.4 VK bør årlig ha møte eller annen kontakt med leder av de organer de fremmer forslag på 
kandidater til. Dette for å evaluere komiteens kompetansebehov.  

3.5 VK skal avklare med alle som innstilles at de er villig til å ta verv.  

3.6 VK skal informere alle kandidater, også kandidater fra innkomne forslag, om instrukser 
og arbeidsvilkår for det aktuelle organ.  

3.7 VK skal etterspørre en kort presentasjon av alle foreslåtte kandidater, også for de 
innkomne foreslåtte.  

3.8 Når alle innstilte kandidater har svart bekreftende sendes listen med innkomne forslag 
og VKs innstilling til NRKs styre senest 7 uker før GF finner sted.  

3.09 Saksbehandlingen skjer enten skriftlig, pr. e-post, konferansetelefon eller ved møter. 
Leder avgjør behandlingsform.  

 

4. Kommunikasjon  

4.1 VK bestemmer selv hvordan den vil kommunisere med medlemmene og foreslåtte 
kandidater ut over det som er særskilt bestemt. 

 4.3 VK leverer sin innstilling for alle valg som skal velges, innen 20. januar. Rapport og 
innstilling sendes NRKs styre.  

4.4 VKs skal med sin innstilling legge ved en presentasjon av kandidatene, samt også en 
presentasjon av eventuelt andre innkomne forslag.  

4.5 Til VKs innstilling skal også følge en oversikt over samtlige rettidige innkomne forslag fra 
alle forslagsberettigede. Forslagsstillers navn skal fremkomme, samt om VK ønsker å stille 
seg bak noen av de innkomne forslagene.  

 

5. Generelt 
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 5.1 Det gis ingen møtegodtgjørelse for arbeid i komiteen, men dokumenterte faktiske 
utgifter til reise og telefon sendes NRKs administrasjon for refusjon.  

5.2 Etter valget er gjennomført tilskriver NRKs styre alle kandidater med orientering om 
valgresultatet. 

 

Styrets innstilling: Styret anbefaler GF å stemme for 

 

4.5 

Forslagsstiller: Avlsrådet 

Forslag om å DNA teste for NAD og LEMP, å ha det i våre avls kriterier, på lik linje som JLPP 

Avlsrådet ønsker å fremme forslag om at NAD (Neuroaxonal Dystrophy) og LEMP (Leuco-
Encephalomyelopathy) innføres som en del av rottweilerklubbens avl kriterier. Dette på 
bakgrunn av at sykdommene har flere bærere av JLPP (Juvenile Laryngeal Paralysis) 

Ved ADRK sitt Avlsrådet, hvor dr. Paul D Viehoff sitter, har de testet en del av DNA banken 
de har, hvor resultatet viser at NAD og LEMP har en større prosent del enn JLPP. 

Studier ved Institutt for genetikk ved Universitetet i Bern viste allerede for en tid siden at av 
233 testede rottweilere var 9 % bærer av LEMP-genet og av 288 rottweilere mer enn 7 % av 
NAD-genet. (Info: www.ifrrottweilers.org) 

Ved Laboklin finnes det nå en «rottweiler pakke», hvor det ligger ved seks generasjoners 
tester. Denne er ofte billigere enn ved å teste LEMP, NAD og JLPP hver for seg. I den pakka 
på 6, testes det for NAD, LEMP, JLPP, Langhår, DM og Myopathi. Man kan bestille swab hos 
Laboklin, for så å ta den med til veterinær, eller man kan bestille blodprøve hos veterinær, 
hvor de fikser alt med laboklin.  

Ved oppdretter møtene vi har hatt mellom avlsrådet og oppdrettere, har det kommet frem 
informasjon rundt dette, som vi nå tenker at det er på tide å ta tak i. 

Avlsrådet er ikke enstemmig enige om å sende inn forslaget. 

 

 

Styrets innstilling: På grunn av manglende statistikk og dokumentasjon om disse 
sykdommene, og at ingen andre land har noe krav til testing av dette, anbefaler styret GF å 
stemme mot dette forslaget. Vi anbefaler likevel at alle oppdrettere tester sine dyr og 
sender sine resultater til avlsrådet slik at avlsrådet kan utarbeide en statistikk og basert på 
det komme med nytt forslag til neste GF. 
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4.6 

Forslagsstiller: Anders Romark 

Fjerning av anbefaling til øyelysning. Det er ikke et krav fra klubben om øyelysning, det faller 
da helt urimelig at vi allikevel skal anbefale det… Det er heller ingen kjent stort problem for 
rasen.. Så forslag er… fjern anbefaling om øyelysning fra klubbens avls kriterier.. 
 
Styrets innstilling: Styret er negativ til forslaget og anbefaler GF å stemme mot 

 

4.7 

Forslagsstiller: Anders Romark 

Fjern bruks kriterier vedrørende klubbens utstillings cert… Certet skal gies i … BIR /BiM 
junior, hunder med excl å ck. BIR /BiM voksen… hunder med excl å ck BIR /BiM veteran . 
Hunder med excl å ck. Certet er ment som et rent eksteriør cert tatt på våre spesialer å etter 
gjeldende krav gi Rottweiler klubb champion… Forslag om ny tittel på spesialer…. Kombi 
vinner…. Gies til beste Tispe/Hanne som har oppnådd Excl, ck å i tillegg har godkjent bruks 
premiering tilsvarende for å få wcc. . 
 
Styrets innstilling: Styret er positiv til forslaget og anbefaler GF å stemme for da dette er et 
uoffisielt cert/championat 

 

4.8 

Forslagsstiller: Styret 

Styret ønsker å fjerne brukskrav for certet slik det er i dag, og innføre brukskrav på 
championat. 
 
Styrets innstilling: Styret anbefaler GF å stemme for 
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4.9 

 
Forslagsstiller: Styret 
 
Styret ønsker å innføre maxtak på tildelte cert. Max oppnådde cert er 3, hvorav ett skal være 
tatt på en rasespesial i regi av Norsk Rottweilerklubb. 
 
Styrets innstilling: Styret anbefaler GF å stemme for 
 

 

5.0 Valg 

 
5.1 PRESENTASJON AV KANDIDATER: 

 
PRESENTASJON AV KANDIDATER FOR STYRET: 
 
Styremedlem: Anne Mette Skilnand Lunde 
Hei Jeg heter Anne Mette Skilnand Lunde driver kennel Explosive angel sammen med 
Christopher Lunde. Konkurrerer innenfor igp. Deltok på IFR igp vm for rottweilere i Ungarn 
2021. Jeg trives svært godt med denne rasen og vil vise folk at dette er en rase som skal og 
fortjener og brukes innen hundesport. Dette er noe jeg prioriterer i daglig livet og 
igjennom vårt oppdrett. IGP er min favoritt gren, men det er viktig at vi har en klubb som 
arbeider for rasens allsidighet.  Mvh Anne Mette Skilnand Lunde 
 
Styremedlem: Bård Skalstad 
Jeg er 54 år, bor på Åmot i Modum kommune, samboer og jobber i Staten. 
Min første erfaring med hund og hundetrening var i 1985, da med schæfer som en 
arbeidskollega drev med oppdrett av. Hadde et par hunder selv (Golden Retriever og Border 
Collie) i perioden 1990 -1996. Fikk min første rottweiler i 2007 og har nå 1 hanne som 
nærmer seg 2 år. Planen er å utvide flokken med 1-2 stk rottweilere til i løpet av et par år. 
Det jeg har i hovedsak gjort med mine rottweilere er lydighet og utstilling, men har også 
vært noe innom IPG med min forrige som gikk bort høsten 2022. Med min nåværende 
fokuserer vi på lydighetstrening- spor og rundering, i tillegg vil det bli enkelte utstillinger. 
Har vært innom de fleste styreverv innenfor organisasjonsarbeid i forbindelse med 
motorsport og sitter pr dd som leder i Norsk Rottweilerklubb avdeling Buskerud.  
Er opptatt av at en hovedklubb (Norsk Rottweilerklubb), skal jobbe for å ivareta alle med 
Rottweiler, uavhengig av hva de ønsker å bruke hunden til og hvilket nivå de ønsker å oppnå. 
Dette for å ivareta og opprettholde rasens renommè som en stødig og god hund som er 
meget allsidig. 
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Styremedlem: Kim Roger Lie Mellum 
Født 14.08.1989 Bosted: Tomter (Indre Østfold) Arbeid: National Key Account Manager i 
Coca-Cola Europacific Partners AS Tidligere verv i styre for lag og foreninger, og er pr.dags 
dato eier av ei Rottweiler tispe, trener og konkurrerer i bruks, i tillegg sitter jeg i 
brukskomiteen i NRK. 
 
Varamedlem: Linda Lønne Engen 
Dame på 50 år, Kommer fra Raufoss, Vestre Toten.  
 
PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL VALGKOMITEEN: 
 
Medlem: Inger Blikeng Kvalvik 
Bor i Kristiansund, har oppdrett av Fransk Bulldog og Rottweiler.  
Drevet med utstilling av Rottweiler siden 2012, og Fransk bd siden 2013. Norsk og Dansk 
Championat Rottweiler. Vært aktiv i lokal hundeklubb som treningsansvarlig, arrangert 
byvandring og sosialisering av hund. Tidligere nestleder av lokal hundeklubb, og også holdt 
handlerkurs for andre klubber i fylket.  
 
Varamedlem: Hanne Sofie Valderhaug 
Ung dame på 28 år, har hunder av rasen Amerikansk Akita, tidligere også Malamute. 
Arbeider som bilmekaniker, og bor i Brumunddal. Drevet aktivt med hund i 10 år, både 
utstilling, Norske kadaverhunder og innenfor hundeterapi.  
 
 
 
VALGKOMITÈENS INNSTILLING TIL VERV I NORSK ROTTWEILERKLUBB STYRET 2023 
 
Leder:  John Steinvik  ikke på valg 
Nestleder:  Mariann Johansson 2023-2025 
Kasserer: Thomas Jensen Linder2023 -2025 
Sekretær: Kari Bødker  ikke på valg 
Styremedlem: Anders Romark 2023-2025 
Styremedlem: Anne Mette S. Lunde 2023-2024 (rest 1 år) 
Styremedlem: Sturla Kvalvik  2023 -2024 (rest 1 år) 
Varamedlem: Elisabeth Giske 2023-2024 
Varamedlem: Linda Lønne Engen 2023-2024 
Revisor: Rita Røsberg  2023-2024 
Vara revisor: 
Valgkomite: 
Leder:  Camilla Anett Akslen 2023-2025 
Medlem: Inger Bilkeng Kvalvik 2023-2025 
Medlem: Arve Slinning  2023-2024 (rest 1 år) 
Varamedlem: Hanne Sofie Valderhaug2023-2024 
 
Alle kandidater er forespurt og takket ja. 
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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/ Mariann Johansson Utsiktsveien 11a, 1410 Kolbotn 

 Forhåndsstemmene må være klubben i hende før Generalforsamlingen. 

 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 GF 2023 
 
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 nestleder 2 år, 1 kasserer 2 år, 1 styremedlem 2 år,                            
2 styremedlem rest 1 år, 2 varamedlem 1 år , 1 revisor 1 år, 1 vararevisor 1 år. 
 
Valgkomiteen – Det skal velges 1 leder 2 år, 1 medlem 2 år og 1 vara 1 år. 
 
Forhåndsstemmer sendes til: CO/ Mariann Johansson Utsiktsveien 11a, 1410 Kolbotn 
                            Må være i klubbens hende innen Generalforsamlingens start 
 
Valg av Styre 
Ett kryss per kandidat 
Verv Navn Info / foreslått av Ja Nei Blank 

Nestleder, 2 år Mariann 
Johansson  Valgkomiteens innstilling 

   

Kasserer, 2 år Thomas Linder Valgkomiteens innstilling    

Styremedlem, 2 
år 

Anders Romark Valgkomiteens innstilling    

Styremedlem, 2 
år 

Sturla Kvalvik Medlem    

Styremedlem, 2 
år 

Bård Skalstad Medlem    

Styremedlem 2, 
resterende 1 år 

Sturla Kvalvik Valgkomiteens innstilling    

Styremedlem 2, 
resterende 1 år 

Elisabeth Giske Medlem    

Styremedlem 2, 
resterende 1 år 

Kim Roger Lie 
Mellum 

Medlem    

Styremedlem 3, 
resterende 1 år 

Anne-Mette 
Skilnand Lunde 

Valgkomiteens innstilling    

Styremedlem 3, 
resterende 1 år 

Elisabeth Giske Medlem    

Varamedlem 1, 
1 år 

Elisabeth Giske Valgkomiteens innstilling    

Varamedlem 1, 
1 år 

Sturla Kvalvik Medlem    

Varamedlem 2, 
1 år 

Linda Lønne 
Engen 

Valgkomiteens Innstilling    

Revisor, 1 år Rita Røsberg Valgkomiteen innstilling    
Vara revisor, 1 
år 
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Valg av Valgkomité 
Ett Kyss pr kandidat 
Verv Navn Info / foreslått av Ja Nei Blank 
Leder, 2 år Camilla Anett 

Akslen 
Valgkomiteens innstilling    

Medlem, 2 år Inger Blikeng 
Kvalvik 

Valgkomiteens innstilling    

Medlem, 
resterende 1 år 

Arve Slinning Valgkomiteens innstilling    

Varamedlem, 1 
år 

Hanne Sofie 
Valderhaug 

Valgkomiteens innstilling    

 
 


