
 

Årsmøteinnkalling for Norsk Terrier Klub  
Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier. 

 

Tid: 2. Desember 2015. Kl. 19.00  

Sted: Nils Hansens vei 20, Bryn, Oslo. 

Dagsorden 
 
1) Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på 
minst 3 personer. 
 
2) Årsberetning. 
 
3) 3.1. Regnskap 2015 (periode 01.nov 14 – 31.okt 15). 
3.2. Budsjett 2016 
 
4) Planer for drift og aktiviteter. 
 
5) Saker og forslag som ønskes fremlagt av medlemmer. 
 
6) Saker som fremlegges av styret. 
 
7) Valg. 
 
Punkt 1 - Valg av møteleder + + 
Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen,  
samt et tellekorps på minst 3 personer. 
 
Punkt 2 – Årsberetning 2015 (01.november 2014 – 31.oktober 2015) 
Rasegruppa ble stiftet 1. februar 2010 
Vi har 504 medlemmer pr. 31.10.2015. 
 
Det var direkte valg på leder, for øvrig konstituerte styret seg slik: 
 
Leder:   Maritha Jensen 
Nestleder:  Bente Moe   
Styremedlem:   Therese Fraser Wyller 
Styremedlem:   Marianne Krohg Homlong 
Styremedlem:   Kristine Lange Ruud (Fratrådt 03.12.2014) 
Kasserer:   Monika Sem  
Sekretær:   Camilla Berger  
Varamedlem:   Anita Sten 
Varamedlem:   Espen Hermansen 
Revisor:   Cathrine Wefald Andersen   

 



 

 

 

I valgkomiteen ble følgende valgt: 

Valgkomiteen - Linda A-Heian  

Valgkomiteen - Rita Kvam  

 

Andre komiteer, utvalg og ressurspersoner 

 Distriktskontakt for Nord-Norge(nord): Mette Skansen Kjæreng 

 Distriktskontakt for Nord-Norge (sør): Per-Åke Forslund 

 Distriktskontakt for Midt-Norge: Lasse Vito Vollvik 

 Distriktskontakt for Sør-Norge: Steven Forster 

 Distriktskontakt for Østfold: Øystein Forberg 

Valpeformidler: Grethe Bergendahl. 

Følgende møter, aktiviteter, samlinger og seminarer har vært avholdt: 

Terminlisten: I 2015 ble alle møter avholdt onsdager kl. 18.00 

 

03.des-14:  Årsmøte og styremøte/konstituering nytt styre 
14.01.15   Styremøte 
11.02.15   Medlemsmøte Oslo 
13.03.15   Medlemsmøte Kristiansand 
08.04.15   Styremøte 
06.05.15   Medlemsmøte Oslo 
23-24.05.15  SBT Open Show 
03.06.15   Styremøte 
06.06.15   Terrierspesialen 
03.07.15   Medlemsmøte Trondheim (avlyst) 
12.08.15   Styremøte 
26.08.15   Medlemsmøte Oslo 
29-30.08.15  Innføring Agility 
04.09.15   European Dog Show 2015 
05.09.15   Euro Terrier Show 2015 
23.09.15   Styremøte 
10-11.10.15  Match Show Nederland 
24-25.10.15  Staffeseminar med oppdretterforum 
10.11.15   Styremøte 
02.12.15   Årsmøte 

    



 

 

 

Oppsummering av året som har gått: 

04.12.2014 Kristine Lange Ruud trakk seg fra sitt verv. Espen Hermansen trådte inn som 
styremedlem. 

 11.02.15 Medlemsmøte Oslo  
Utdeling av diplom og pokaler til topp plasseringer for 2014. 2 medlemmer møtte opp hvorav 
en fra Trondheim. Det ble diskutert håndtering av dommere i forbindelse med OS og hvordan 
dette skal håndteres i fremtiden. De oppmøtte ga uttrykk at RG's håndtering per d.d var 
tilfredstillende. Det ble også avholdt avstemmming over dommere for OS 2016 der valget falt 
på Nancie Booth og Paul Grimwood. 

 

 13.03.15 Medlemsmøte Kristiansand 
Marianne og Maritha fra Styret holdt medlemsmøte i Kristiansand. Her hadde vi en innleid 
foredragsholder som 
snakket om reproduksjon og fødselskomplikasjoner. Det var ca 8 deltagere. 

 

 23-24.05.15 SBT Open Show 
I år var vi igjen i skriverparken i Hokksund og vi antar vi også kommer til å være her i 2016. 
Dommere i år var Fred Jones og Jim Byrnes. Detvar ca 145 påmeldte som er en økning fra 
fjoråret. 
Dag 2 ble arrangert med lydighet og agility. I år hadde vi i tillegg til AG hopp også Agility. 
Dommer i AG og hopp var Kirsten Bjørnelykke, dommer i lydighet var Trond Morten Teige. Ca 
25 ekvipasjer deltok. 
Arrangementet begge dager var meget vellykket med unntak av transport av felthindere. AK 
tar da sikte 
på kun AG hopp i 2016. 

 

 03.07.15 Medlemsmøte Trondheim (avlyst) Avlyst for 2. året på rad. Pga lite interesse utgår 
medlemsmøte i Trondheim derfor i 2016. 

 

 29-30.08.15 Innføring Agility 
Dette var et meget vellykket kurs og RG har fått veldig gode tilbakemeldinger fra deltagerne. 

 

 10-11.10.15 Match Show Nederland  
Norge stilte for 2. året på rad med et lag som kun besto av norskoppdrettede hunder. 
Deltagerne reiste på eget initiativ og rasegruppen gir ikke noe økonomisk støtte til denne 



 

turen. Årets norske lag besto av Galeostaff I know my shit, Goldstaff’s Crack the Code, 
Goldstaff Crystal Clear, Miraristaff’s Femme Fatale, Jahvestaff’s X-man Hot Zalza, Catstaff’s 
My Kind, Jahvestaff’s Arya Stark, Izzari Embla Rose. Norge endte på en 7.plass.  

  

 24-25.10.15 Staffeseminar med oppdretterforum  
Dette var et meget vellykket seminar med ca 25 oppmøtte.  
Foredragsholdere Lørdag: Ernst Otto Ropstad, Thomas Sissener, Sissel Grana.  
Søndag var: Kim Bellamy, Frode Lingaas, Annlaug Gjerde. RAS ble gjennomgått på søndag.  
Oppdretterforum søndag hadde ca 20 deltagere. Gode Råd filen ble diskutert og flertallet av 
de oppmøtte ønsket å oppdatere veiledende pris på rasen til 14.000-15.000 og at denne 
prisen bør stå uberørt i minst halvannet år. Det ble også enighet om at alle oppdrettere bør 
tilføye i sine kontrakter at ny eier samtykker til at blodprøver som blir tatt før valpen leveres 
kan brukes til forskning etter samtykke fra RG.  

  

Økonomi: 

Rasegruppen har i 2015 et overskudd på kr 10.695,40. I løpet av året er det avholdt et SBT seminar 

etter ønske fra medlemmene, dette beløp seg til kr 20.748 kr og var ikke budsjettert med. 

Open Showet har et underskudd på kr 7205. Det bør sees på tiltak for neste år slik at dette 

arrangementet går i 0. 

SBT boken har et underskudd på kr 7450. Styret ønsker at medlemmene tar stilling til om det er 

ønskelig at arbeidet med boken videreføres på tross av at boken går med underskudd, se sak  6.2. 

 

Punkt 3.1 Regnskap. 

 

 

Regnskap RG 01.11.2014 - 31.10.2015 

Kontonr Navn  IB   Saldo per 31.10.2015  

1900 Kontanter 6 528,00                         12 137,00  

1920 Bankinnskudd 75 981,47                         78 801,47  

1960 SBT bok konto 
                                   
-                           15 668,40  

2050 Annen egenkapital -82 509,47                       -82 509,47  

2960 Annen påløpt kostnad 
                                   
-                         -13 402,00  

 
Overført resultat 

 
                     -10 695,40  

 
Sum 

 
                                      -    

    
3000 Medlemsinntekter NTK / NKK 

                                   
-                         -66 035,00  

3020 Inntekt Open Show 
                                   
-                         -34 370,00  

3030 Varesalg                                                           -8 180,00  



 

-    

3060 Inntekt SBT boken 2014 
                                   
-                         -22 290,00  

3081 Inntekt SBT boken tidligere år 
                                   
-                           -2 450,00  

3100 Andre inntekter (kurs, diverse aktiviteter, oppdr.linker etc.) 
                                   
-                         -11 837,40  

 
Sum inntekter                      -145 162,40  

    
4000 Varekjøp for videresalg 

                                   
-                             8 822,23  

4020 Kurs 
                                   
-                             4 700,00  

5990 Julebord 
                                   
-                             9 725,01  

6550 Web kostnader 
                                   
-                                425,00  

6560 Medlemsaktiviteter 
                                   
-                             6 192,00  

6590 Staffetoppen / brukstoppen 
                                   
-                             1 808,50  

6860 Medlemsmøter 
                                   
-                             2 607,01  

6890 Seminar 
                                   
-                           20 748,19  

6940 Porto 
                                   
-                                   60,00  

7300 Open Show 2015 
                                   
-                           41 575,40  

7320 Andre utstillinger 
                                   
-                             1 215,50  

7322 SBT boken 
                                   
-                           29 740,00  

7710 Styremøter 
                                   
-                             5 799,60  

7790 Andre driftskostnader 
                                   
-                             1 127,00  

8050 Renteinntekt bankinnskudd 
                                   
-                                 -78,44  

 
Sum kostnader 

                                   
-                        134 467,00  

    

 
Resultat                        -10 695,40  

 

 
 
 
 
 



 

Punkt 3.2 Budsjett.  
 

Medlemsinntekter      65 000,00  

Open Show                     -    

Andre inntekter        2 500,00  

Sum inntekter      67 500,00  

  Styremøter        7 500,00  

Medlemsmøter        3 000,00  

Medlemsaktiviteter        7 000,00  

Seminar      15 000,00  

Rekvisita        5 000,00  

Andre driftskostnader        5 000,00  

NTK utstilling Sarpsborg, pokaler og rosetter      10 000,00  

Julebord        7 500,00  

Sum kostnader      60 000,00  

  Resultat        7 500,00  

 
 

 
Punkt 4. Planer for drift og aktiviteter 2016. 
Styret planlegger høyt aktivitetsnivå i 2016, som i 2015. Styret har planer om Openshow med Dag 2, 

medlemsmøter med interessante temaer, SBT seminar, julebord og andre spennende medlemsaktiviteter.  

Terminliste utformes ved konstituering av det nye styret. 

 

Punkt 5 Saker og forslag som ønskes fremlagt av medlemmer. 

 

5.1 ) Innsendt sak fra Tone Puggaard, Trine Vejle,  Maren Solbakken, Sandra Holme & Ingrid 

Prante 

Reversering av vedtak om dobbel poengsum på Open Showet for Staffetoppen, tilbake til 

reglene for 2014. 

Vi krever dette tatt opp som sak på Årsmøtet, med avstemning for medlemmer av klubben. 

Dette fordi vi synes at den nåværende ordningen, med dobbel poengsum på Open Showet 

for Staffetoppen, er urettferdig. Da denne ordningen ikke gir alle lik mulighet til å være med 

å konkurrere i Staffetoppen. 

Videre vil vi også kreve at det blir avstemning om at de plasserte oppdretter gruppene på 

Open Showet, får poeng for plasseringene i oppdretterklassen. Da det ikke er slik det regnes 

ut ellers. Det skal være lik utregning av poeng for beste oppdretter, på alle utstillinger. 

Videre vil vi støtte forslaget fra Rasegruppen, om at bare de 6 beste fra hver oppdretter, vil 



 

telle på Oppdretterlisten. 

- Kommentar fra styret – Henvendelsen over er besvart med ønske om utdypelse av forslag nr to 

som innebærer utregning av «beste oppdretter». Ingen konkret forslag er mottatt. Styret 

forstår ikke hva som menes med det gjeldene forslaget. 

Styret vil også poengtere at reversering av poengberegning ikke er mulig da vedtak fra et 

årsmøte ikke har tilbakevirkende kraft. Avstemming må gjelde fra 2016.  

 

5.2) Innsendt sak Fra Camilla Berger vedrørende SBT boken 2015 

Forslag om å redusere SBT boken med kun kritikker fra Open Showet, samt resultater fra 

samtlige NKK/ NTK utstillinger i tillegg til tidligere utregninger som tidligere, inkl bilder. 

 

5.3) Innsendt sak fra Camilla Berger  

Forslag om honorar til den som lager SBT boken på kr. 200,- per solgte bok, samt 50% av 

annonseinntekter på boken. 

Dette forutsetter at Styret i SBT RG med flertall har godkjent boken for trykk, samt antall og 

trykkkostnader. Antall eksemplarer skal beregnes i henhold til forhåndsbestillinger og tidligere 

solgte eksemplarer. Minimum 50 eks. Den som lager boken har det fulle ansvar for å levere 

boken til Open Showet hvert år. (mai-juni)  Mislykkes dette halveres honoraret per bok. 

Dette forutsettes at kritikker fra Open Showet  er levert innen 1 februar det året boken skal 

være klar. Leveres ikke materiale innen fristen vil ikke honoraret endres dersom boken blir 

forsinket på grunn av dette. Rasegrupppen for SBT holder trykk og leveringskostnader. 

Den som lager boken har ansvar for å hente inn priser på trykk og finne den mest egnede og 

kostnadseffektive løsningen. 

Punkt 6 Saker som fremlegges av styret. 
 

6.1) Utregning for Beste Oppdretter 
Forslag om å endre utregning av beste oppdretter med virkning for utregning 2016.  
Beste oppdretter utregnes idag med poeng fra oppdretters representerte hunder fra Staffetoppen + 
10 poeng for hver Norske Champion som er registrert i NKK for det aktuelle året, samt poeng fra 
oppdretterklassen på Open Showet det aktuelle året.  
Forslag til endring: 
Beste oppdretter utregnes med poeng fra de 6 beste hundene på Staffetoppen + 10 poeng 
for hver Norske Champion som er registrert i NKK for det aktuelle året, samt poeng fra 
oppdretterklassen på Open Showet det aktuelle året. 

6.2) SBTboken  

Styret ønsker at medlemmene skal ta stilling til hvorvidt arbeidet med SBTboken skal videreføres da 

boken per nå går i underskudd. Det er sannsynlig at man må betale noen for arbeidet med å sette 

sammen boken og dette vil føre til et høyere underskudd. 



 

Punkt 7 Valg. 

Det skal velges 1 leder for 2år 

Det skal velges 3 styremedlemmer for 2 år 

Det skal velges 1 styremedlem for 1år 

 ( Den kandidaten av de 4 valgte styremedlemmer, med laveste antall stemmer tiltrer i 

vervet som gjelder for 1 år. Er det 2 kandidater med helt like antall laveste stemmer, foregår 

trekning mellom dem) 

Det skal velges 2 varamedlemmer for 1år 

Det skal velges revisor og vara revisor for 1år 

Det skal velges 1medlem til valgkomiteen for 3år 

Det skal velges 1 vara valgkomitemedlem for 1år 

 

Dagens styre: 

Leder: Maritha Jensen. På valg. ønsker ikke gjenvalg 

Styremedlem: Bente Moe. Trekker seg 2.12-15, ny velges for 1 år 

Styremedlem: Monika Sem. på valg, ny velges for 2 år 

Styremedlem: Camilla Berger. På valg. ny velges for 2 år 

Styremedlem: Marianne Krogh Homlong. Ikke på valg 

Styremedlem: Therese Fraser Wyller. Ikke på valg 

Styremedlem: Kristine Lange Ruud. Trukket seg 4.12-14. ny velges for 2 år 

 

vara styremedlem: Anita Steen. På valg, ny velges for 1 år 

vara styremedlem: Espen Hermansen. på valg. ny velges for 1 år 

Revisor: Cathrine Wefald Andersen. på valg. ny velges for 1 år 

Vara Revisor: Sandra Holme. på valg. ny velges for 1 år 

Valgkomitè 

Leder: Rita Kvam, ikke på valg 

medlem: Linda Heian, på valg, ønsker ikke gjenvalg 



 

medlem: Linda Eriksen, ikke på valg 

 

innkomne forslag til styreverv og revisorpost: 

 

Leder 

Monika Sem Foreslått av valgkomiteen 

styremedlem: 

 

Camilla Bjerkan Sanner Foreslått av Anita Steen 

Maritha Jensen Foreslått av valgkomiteen 

Vibeke Borgen Foreslått av valgkomiteen 

Maren Wenner Solbakken Foreslått av valgkomiteen 

vara styremedlem:  

Grethe Karlsen Foreslått av valgkomiteen 

Wenche Lise Stjernstrøm Foreslått av valgkomiteen 

Maritha Jensen Foreslått av Marianne Krohg Homlong 

Revisor:  

Cathrine Wefald Andersen  Foreslått av valgkomiteen 

Vara Revisor: 

Sandra Holme   Foreslått av valgkomiteen 

 

Valgkomite medlem:  

Ingrid Prante    Foreslått av valgkomiteen 

vara valgkomite medlem:    

Linda Heian   Foreslått av valgkomiteen 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder: Monika Sem  

Styremedlem: Therese Fraser Wyller 

Styremedlem: Marianne Krohg Homlong 

Styremedlem: Camilla Bjerkan Sanner 

Styremedlem: Maren Wenner Solbakken  

Styremedlem: Maritha Jensen  

Styremedlem: Vibeke Borgen   



 

varamedlem: Grethe Karlsen  

varamedlem: Wenche Lise Stjernstrøm 

Revisor: Cathrine Wefald Andersen  

Vara Revisor: Sandra Holme   

 

Foreslått kandidat valgkomitemedlem 3 år: Ingrid Prante 

Foreslått kandidat vara valgkomite medlem 1 år: Linda Heian 

 

Forhåndstemmer 

Stemmeberettigede medlemmer som ikke har mulighet til å stille på årsmøtet har mulighet 

til å benytte seg av forhåndsstemming til valget etter følgende prosedyrer: 

Valget er skriftlig. Vedlagte stemmeseddel skal benyttes. På stemmeseddelen er det angitt 

hvilke verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte kandidatene er ført opp på 

stemmesedlene. Du stryker over de du ikke ønsker valgt. 

Stemmeseddelen skal legges i egen konvolutt UTEN påskrift, og limes igjen. Denne legges i 

en ny konvolutt merket med "forhåndstemme". 

På baksiden av den ytterste konvolutten eller på en separat lapp som legges i denne, påføres 

medlemmets navn, adresse og medlemsnummer. Forhåndsstemmene skal være 

poststemplet senest 1 uke før årsmøtet (dato for årsmøte 02.12.2015) og sendes til: 

Valgkomiteen v/Rita Kvam 

Heimdalsvegen 22B 

7080 Heimdal 

Konvoluttene overleveres tellekorpset på årsmøtet i uåpnet tilstand. Dette gjøres for at kun 

stemmeberettigede kan stemme, samtidig som det sikrer anonymitet. Forhåndstemme 

avgitt på feil måte blir forkastet. Møte- og stemmerett har medlemmer som har betalt 

kontigent for det år årsmøtet holdes, samt æresmedlemmer. Husstandsmedlemmer har 

ikke stemmerett. Mer informasjon rundt regler for rasegrupper kan leses under punkt 19 i 

NTK`s lover. 

Spørsmål kan rettes til e-post: 

staffordshirebull@norskterrierklub.no 

 

Presentasjon av kandidater, samt stemmeseddel følger. 

 



 

Presentasjon av de foreslåtte kandidater: 

styremedlem 

Navn: Maren Wenner solbakken 

Adresse: Viulkroken 11, 3514 Hønefoss 

Alder: 25 

Hatt rasen: siden 2008 

Hunderase(r): Staffordshire Bull Terrier og Rottweiler 

Tidligere verv i NTK eller andre hundeklubber: 1 år som varamedlem i valgkomiteen i 

rasegruppen 

Interesser knyttet til hund: Innehaver av kennel Astropika, veldig aktiv på utstillinger i 

mange land. Mye tid går ellers til trening av hundene fysisk og lydighet. 

 

Navn: Monika Sem 

Adresse: Blåtoppveien 55, 1481 Hagan 

Alder: 31 

Hatt rasen: siden 2003 

Hunderase(r): Staffordshire Bull Terrier 

Tidligere verv i NTK eller andre hundeklubber: Styremedlem og kasserer i RG, leder av 

utstillingskomiteen 

Interesser knyttet til hund:Jeg driver oppdrett under kennelnavnet Celuna, trener og 

konkurrerer innen agility og utstilling, i tillegg er jeg autorisert ringsekretær 

 

Navn: Camilla Bjerkan Sanner 

Adresse: Skårer Terrasse 29, 1473 Lørenskog 

Alder: 37 

Hatt rasen: siden 2013 

Rase(r) Staffordshire bull terrier  

Tidligere verv i NTK eller andre hundeklubber: ingen tidligere verv i hundeklubber, men 

sitter i 2 andre styrer og driver en barne/ungdomsgruppe 

Interesser knyttet til hund: Driver kennel Norwegian Diamond, er aktiv på utstillinger og 

trener mye lydighet, turer i skog og mark 

 

Navn: Maritha Jensen 

Adresse: Lystadvegen 1, 2216 Roverud 

Alder: 41 

Rase(r): Har hatt sbt siden 2001 og har i dag 8stk i sofaen. Har hatt en del andre raser siden 



 

1986 

Hatt rasen  : 2001 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Har vært styremedlem i RG siden 2010 og 

leder i RG siden 2013. Er styremedlem i NTK`s hovedstyre og sitter der i min andre periode. 

Interesser knyttet til hund: Mine hunder er først og fremst familiemedlemmer og 

turkamerater. Driver oppdrett av SBT under kennelnavn Jahvestaff og er genuint opptatt av 

genetikk og adferd. Synes utstilling er gøy og stiller ut så mye jeg har mulighet til. 

 

 

Navn: Vibeke Borgen 

Adresse: Kuventrævegen 85, 5210 Os 

Alder: 37 

Hatt rasen: siden 2008 

Hunderase(r): 4 SBT boende hjemme 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Nei 

Interesser knyttet til hund: Driver kennel Cirkusborgen, er aktiv på utstilling. Er 

hjemmeværende og bruker mye av tiden med hundene på trening og turer. Er genuint 

interessert i rasen og dens utvikling. 

 

Varamedlem 

Navn: Grethe Karlsen 

Adresse: Hestsjøvegen 92, 7089 Heimdal 

Alder: 61 

Hatt rasen: siden 2004 

Hunderase(r): staff 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: I utstillingskomiteen i rasegruppen sbt + 

revisor i samme.* 

Interesser knyttet til hund:Oppdretter (kennel Izzari) Mye på utstilling. Trening av hund 

 

Navn: Wenche Lise Stjernstrøm 

Adresse: Turist vegen 29, 9020 Tromsdalen 

Alder: 48 

Rase(r): Dobermann, Dvergschnauzer og staffordshire bull terrier 

Hatt rasen  : siden 2010 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Kasserer i Tromsø Hundeklubb 

Interesser knyttet til hund: Tidligere var jeg aktiv i lydighetsringen, bruksappell og spor. Nå 



 

er det bare hverdagslydighet og utstilling 

Revisor 

Navn: Cathrine Wefald Andersen 

Adresse: Fjellstadvn 49, 2009 Nordby 

Alder: 34 

Hatt rasen: 01.04.2014 

Hunderase(r):har to staffer og en chihuahua 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: ingen tidligere verv 

Interesser knyttet til hund: agility 

Har bachelor i økonomi & administrasjon fra BI, med regnskapsfører spesialisering. Har 

jobbet fulltid som regnskapsfører med regnskap fra A til Å, i ca 4år. Før det jobbet jeg deltid 

pga studier. Eier også en frisørsalong, der jeg styrer den økonomiske delen. 

 

Vara revisor 

navn: Sandra Holme 

Adresse: Stabels vei 17, 1540 Vestby 

Alder:28 

Hatt rasen: siden 2009 

Hunderase(r): Staffordshire bull terrier og har hatt Samojed og labrador 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: vara revisor 1 år i RG 

Interesser knyttet til hund: Er innehaver av kennel Goldstaff, driver aktivt med utstilling 

både i Norge og det store utland. Jobber på norsk kennel klub, så dagene består for det 

meste av hund, både i jobbsammenheng og privat 

 

Valgkomitemedlem 

Navn: Ingrid Prante 

Adresse: Helmer Hanssensgate 2a 4019 Stavanger 

Alder: 31 

Hatt rasen: siden2008 

Hunderase(r): staff og pappillon 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: sittet i valgkomiteen i ntk avd rogaland og 

utstillingskomiteen 

Interesser knyttet til hund: Driver kennel wipeoff, er mye på utstilling og driver ellers en del 

med blodspor og søk 

 



 

Varamedlem valgkomite 

Navn: Linda Heian 

Adresse: Breidablikk vn 9 c, 8009 Bodø 

Alder: 40 

Hatt rasen: siden 2006 

Hunderase(r): staffordshire bull terrier og Skotsk terrier 

Tidligere verv i NTK eller annen hundeklubb: Valgkomitemedlem i salten brukshundklubb, 

valgkomiteleder i norsk terrierklubb avd -nordland, valgkomitemedlem i rasegruppen sbt, 

Styremedlem pr dd, i NKK region Nordland 

Interesser knyttet til hund: Driver kennel Toxaris, reiser mye på utstilling, ringtreninger, 

pelstrimming, blodspor (som det blir alt for liten tid til), generellt trening av hund. 

Interessert i alt som har med hund å gjøre, avl og oppdrett, genetikk. 
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Stemmeseddel ved valg- årsmøtet 2015 

Stemmeseddel : Valg av Leder ( 2 år) 

* Monika Sem 

 

Stemmeseddel: valg av styremedlemmer (2 år, 1 år) 

*Camilla Bjerkan Sanner 

*Maritha Jensen 

*Maren Wenner Solbakken 

*Vibeke Borgen 

Det skal velges 4 styremedlemmer 

 

Stemmeseddel: valg av varamedlemmer 1 år 

* Grethe Karlsen 

* Maritha Jensen 

*Wenche Lise Stjernstrøm 

Det skal velges 2 varamedlemmer 

 

stemmeseddel: Valg av revisor, 1år 

*Cathrine Wefald Andersen 

stemmeseddel: valg av vara revisor, 1 år 

*Sandra Holme 



 

 

Stemmeseddel: valg av medlem valgkomite, 3 år 

* Ingrid Prante 

Stemmeseddel: valg av varamedlem valgkomite, 1 år 

* Linda Heian 

 

Konvoluttene overleveres tellekorpset på årsmøtet i uåpnet tilstand. Dette gjøres for at kun 

stemmeberettigede kan stemme, samtidig som det sikrer anonymitet. Forhåndstemme avgitt 

på feil måte blir forkastet. Møte- og stemmerett har medlemmer som har betalt kontigent for 

det år årsmøtet holdes, samt æresmedlemmer. Husstandsmedlemmer har ikke stemmerett. 

Mer informasjon rundt regler for rasegrupper kan leses under punkt 19 i NTK`s lover. 

Spørsmål kan rettes til e-post: 

staffordshirebull@norskterrierklub.no 

 

 


