
Innkalling til Norsk Terrier Klub, rasegruppe for Bull 

terriers ordinære årsmøte torsdag 17.11.22 kl 18.30 
 

Sted: Sires On Ice Norway AS, 
Gylderveien 330, 1592 Våler 

 

Saksliste: 
1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer og forhåndsstemmer, innkallingen og 

dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. 
2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 

møtet. 
3.  Behandle årsberetning 
4.  Godkjenne regnskap med revisors beretning 
5.  Innkomne forslag.  
6.  Valg: 
 2 Styremedlemmer  velges for 2 år 
  2 varamedlemmer  velges for 1 år 

  Revisor    velges for 1 år 

  Vararevisor   velges for 1 år 

  Valgkomitemedlem  velges for 3 år 

  Vara valgkomitemedlem velges for 1 år 

  

Punkt 3 – Årsberetning  

 Siste gjennomførte årsmøte ble avholdt 25. november 2021 på Oslo Barn Hunt sine lokaler.  

Punkt 1 til 4 i innkallingen ble godkjent uten anmerkning. 

Punkt 5 – innkomne forslag, dette forslaget ble trukket av den som fremsatte forslaget etter mye 

diskusjon frem og tilbake om å slå sammen rasene bullterrier og miniature bullterrier til en 

rasegruppe. Men uavhengig av forslaget om sammenslåing så ble det enighet om at rasegruppen for 

bullterrier kan samarbeide med raserepresentanten for miniature bullterriere ved arrangementer og 

andre aktiviteter.  

Punkt 6 – valg, her ble det også stor diskusjon og på grunn av uenigheter om fremlagte valg av 

tillitsvalgte var gyldig, ble det besluttet å foreta et ekstra ordinært årsmøte som kun hadde valg på 

agendaen. Dette ble foretatt og nytt valg ble godkjent. 

I perioden 2021/2022 har det vært gjennomført ett styremøte og fire møter i utstillingskomiteen samt 

endel planleggingsvirksomhet rundt arrangementet av Open Show 2022.  

 

Bull Terrier Magasin: 

Det vil bli utgitt 3 nummer av Bullterrier Magasinet i 2022. Redaktør for bladet er Erik Haugseth. 

Det blir stadig mindre interesse for å sende inn bidrag blant våre medlemmer, så BTM er under 

vurdering om det er nok interesse for å opprettholde bladet. Så om våre medlemmer ønsker at vi 

fortsetter å gi ut BTM så ønsker vi gjerne tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Tilbakemeldinger 

kan gjerne foretas på vår nyopprettede gruppe; Bullterrier Rasegruppe på facebook eller til mailen; 

bull@norskterrierklub.no 

 

Utstilling: 

Det ble i 2022 arrangert et meget vellykket Open Show over 2 dager på Vestby Hyttepark. 

Utstillingen ble arrangert helgen 11 og 12 juni med litt varierende sommervær. Dommer var Andrea 

Gates (Kennel Archetype) fra UK. Vi gjentok suksessen fra i fjor da det for første gang ble 

gjennomført et Open Show der også minibullene var invitert. Rasegruppen har et godt samarbeid 

med raserepresentanten for miniature bullterrier slik at det kan arrangeres et eget show for miniene. 

Vi var i forkant veldig spent på hvordan det ville mottas med et arrangement over 2 dager, men et 

deltakerantall på 129 påmeldte katalognummer sier vel sitt. Dette fordelte seg med 64 påmeldte 

minibuller og 65 påmeldte buller med utstillere både fra Sverige, Danmark og Norge. Vi var en helt 

fantastisk gjeng som bidro til at dette showet kunne gjennomføres så benytter anledningen til å si 

tusen takk for all hjelp både før, under og etter showet. 

 

Utstillingstrening: 

På grunn av veldig lav interesse for ringtrening i forkant av Open Show utgikk dette tilbudet i år. 

Men vi håper å kunne få til et organisert opplegg til neste år og da også kanskje flere steder i landet, 

så flere kan få en mulighet til en gjennomgang før utstillingen.  

 



Arrangementer: 

Det har vært forsøkt å sette opp litt forskjellige aktiviteter deriblant massasjekurs og skogstur, men 

på grunn av lite interesse så er det kun skogsturen som har blitt gjennomført. Så igjen så ønsker vi 

forslag til aktiviteter som våre medlemmer ønsker å være med på. Vi har full forståelse for at å drive 

med sosiale aktiviteter med en bullterrier sammen med mange andre buller ikke alltid er forent med 

den kosen og hyggen vi ønsker det skal være, da buller har en tendens til å eskalere veldig i 

gledesrus så fort det er noe sosialt. Så vi jobber med å finne individuelle aktiviteter tilpasset våre 

buller og deres til tider voldsomme engasjement. Men hjelp oss gjerne med forslag. 

 

Valpeformidler: 

Kari Steensen Tangen ble fremsatt som valpeformidler for året 2022. Vi ser det er en liten økning i 

interesse for rasen vår, men ikke mange valper til formidling via klubben. 

Så vi oppfordrer våre oppdrettere til å legge inn en oppdretter link på vår hjemmeside, dette går også 

til inntekt for klubben.  

 

Vedrørende planer for 2023: 

• Open Show 17 og 18 juni 

• Utstillingstrening (flere steder i landet) 

• Utgivelser av Bull Terrier Magasin 

• Barn Hunt aktivitetsdag, dette er et individuelt tilbud der det kun er en ekvipasje inne av gangen. 

• Felles aktivitetsdag, der det også legges opp til individuelle aktiviteter. 

• Foredrag / Seminar / Oppdretterseminar 

• Årsmøte 

 

Punkt 4 – Godkjenne regnskap med revisors beretning 

  Se eget vedlegg 

 

Punkt 5 – Innkomne forslag 

 Ingen innkomne forslag innen fristen. 

 

Punkt 6 – Valg 

  NTK’s rasegruppe for Bull terriers styre har i 2022 bestått av følgende:  
 

  Leder:   Lene Johansen   (ikke på valg) 

  Nestleder:  Kari Steensen Tangen  (på valg, tar gjenvalg) 

  Styremedlem: Ann Jeanette Stenhaug Bull (ikke på valg) 

  Styremedlem: Erik Haugseth   (på valg, tar ikke gjenvalg) 

  Styremedlem: Anja Gylder Corneliussen (ikke på valg) 

  Styremedlem: Hege Helgås   (ikke på valg) 

  Varamedlem: Monica Hantsch  (på valg, tar ikke gjenvalg) 

  Varamedlem: Helene Vigsnes   (på valg, tar gjenvalg) 

  Revisor:  Bente Skipperstuen  (på valg, tar ikke gjenvalg) 

  Vararevisor: Anders Bugge   (på valg, tar gjenvalg) 

  Valgkomite: Hans Petter Larsen  (ikke på valg) 

  Valgkomite: Elin Schumann   (ikke på valg) 

  Valgkomite: Mona Larsen   (på valg, tar ikke gjenvalg) 

  Vara valgkomite: Linda Vangsnes  (på valg, tar ikke gjenvalg) 

 

Det har ikke kommet inn forslag på valg av tillitsmenn innen fristen på 5 uker før årsmøtet, så 

valgkomiteen stiller med følgende kandidater i tillegg til de som tar gjenvalg: 

 

Kandidater  Foreslått av  Til følgende verv  

Kjersti Groseth Valgkomiteen Styremedlem 

Johannes Haave Valgkomiteen Varamedlem 

Sølvi Strømstad Valgkomiteen Revisor  

Hege Lørenskogen Valgkomiteen Valgkomitemedlem 3 år 

Erik Haugseth Valgkomiteen Vara valgkomitemedlem 



Innstilling fra valgkomiteen:  

Styremedlem: Kari Steensen Tangen 

Styremedlem: Kjersti Groseth 

Varamedlem: Johannes Haave 

Varamedlem: Helene Vigsnes 

Valgkomite: Hege Lørenskogen 

Valgkomite vara: Erik Haugseth 

Revisor: Sølvi Strømstad 

Vararevisor: Anders Bugge 

 

  



Stemmeseddel: 
 

2 Styremedlemmer for 2 år:  

• Kari Steensen Tangen 

• Kjersti Groseth 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

2 Varamedlemmer for 1 år: 

• Helene Vigsnes 

• Johannes Haave 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

1 medlem til valgkomiteen for 3 år: 

• Hege Lørenskogen 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år:  

• Erik Haugseth 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Revisor for 1 år: 

• Sølvi Strømstad 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Vara revisor for 1 år: 

• Anders Bugge 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 

Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte:  

➢ Valget skal skje skriftlig.  

➢ Du må benytte ovennevnte stemmesedler eller kopier av disse stemmesedlene da stemmesedlene skal 

være like.  

➢ Øverst på hver stemmeseddel er angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte 

kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker dem som du ikke ønsker valgt. 

➢ Stemmesedlene klippes fra hverandre og legges i en konvolutt merket "STEMMESEDLER" som lukkes.  

➢ Konvolutten legges i en ny konvolutt sammen med et separat ark påført ditt navn og din adresse.  

➢ Forhåndsstemmene skal være rasegruppens valgkomité i hende før årsmøtet og sendes 

til/leveres til:  

NTK’s rasegruppe for Bullterrier sin valgkomite ved: 

Hans Petter Larsen 

Stubberudveien 124B 

3031 Drammen 

Merk konvolutten med valg 2023 

 

Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom navnet 

ditt ikke er vedlagt eller du benytter andre stemmesedler, blir stemmesedlene forkastet.  

 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.  

Hans Petter Larsen, Elin Schumann og Mona Larsen 


