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Sak 54  
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Rasestand under Europavinneren 2015 

Det er viktig at NBSK er tilstede på EDS2015, og styret vil derfor 

gjøre det vi kan for å rekruttere folk til å stå på standen – inkludert 

søndag når vi har spesial. Styret vil hjelpe avdeling Oslo og omegn 

å engasjere folk. Utstillingskomiteen lover at avdeling Oslo og 

omegn skal skjermes for dugnadsjobbing på spesialen, slik at de 

kan fokusere på rasestanden. Vi ønsker at den skal være bemannet 

alle tre dagene. 
 

Effektkomiteen bør stå på spesialen på søndagen, men oppfordres 

til å stå på Lillestrøm fredag og lørdag. Brukshundkomiteen kan 

også brukes som en ressurs, der er det kanskje flere som ikke er like 

interessert i utstilling. 

 

 

Sak 55 

14/15 
Rasestand under Oslo Pet Show 

NBSK ønsker ikke å delta med stand på dette, da vi ønsker å 

fokusere på egne arrangement, samt EDS, og ikke ser at vi har 

ressurser til å dekke også dette. 

 

Sak 56 

14/15 
Høring fra NKK vedrørende rovdyrpolicy 

Ingen uttalelse fra NBSK. 

 

Sak 57 

14/15 
Sak 57/14-15 NBSKs lovverk 

NKK har sendt oss en henvendelse august 2013 om vårt lovverk, 

som ikke har nådd oss. Styret har nå fått denne på nytt, hvor det 

framgår kommentarer på punkt som må endres.  
 

Etter innspill fra NKKs Øystein Eikeseth under høstens SU, bør vi 

også diskutere om vi skal fjerne valg av komiteer og råd fra 

årsmøtet, og at de heller oppnevnes av styret. Eventuelt ønsker vi 
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en paragraf i lovverket som gir styret rom til å gripe inn hvis en 

komité ikke fungerer, og opprette nye medlemmer. Det er forskjell 

på om en komité ligger død, og om en komité jobber mot det styret 

mener er klubbens formål og vei. Alternativt foreslås å velge inn 

leder i hver komité på årsmøtet, og at øvrige medlemmer 

oppnevnes i samarbeid mellom en valgkomité, styret og 

komitélederen. 
 

Endringsforslag presenteres på vinterens SU. 

Sak 58 

14/15 
Orientering fra SUII 2014 

Vi er ikke fornøyd med hotellet denne gangen, det var flere feil og 

mangler i løpet av helga. Det skrives brev til hotellet. 
 

Det var et bredt spekter av gamle travere og ukjente fjes på dette 

SU. Vi forventer at avdelingene sørger for kunnskapsoverføring og 

opplæring av sine nye styremedlemmer og tillitsvalgte etter sine 

årsmøter. 
 

Foredraget til Øystein Eikeseth var bra og lærerikt, men noen følte 

at det gikk over hodet på dem, og at de forsto veldig lite. For helt 

nye i tillitsmannshierarkiet, ble det både overveldende og vanskelig 

å få tak på.  

Det hadde også vært ønsket en større diskusjon om nettvett og 

nettikette, samt det å være tillitsvalgt og det ansvaret som følger 

med.  
 

Det er viktig at referatet vårt kan popularisere og forankre innlegget 

i den daglige driften av NBSK, også på avdelingsnivå. 
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Sak 59 
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Forberedelse av SUI 2015 

Frist for innsending av saker er 31. desember. 

Avdelingene får en påminnelse om dette, samt at det lages en sak 

på nettsiden. 
 

Aktuelle saker så langt: 

Lovverket 

Retningslinjer for avl og oppdrett 

Innsendte årsmøtesaker 
  

Tilbud innhentes fra flere fra hotell, inkludert en nabo som kanskje 

kan ordne rabatt. 
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Sak 60 
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Årsmøtet 2015 

Gamle Nebbenes bookes, klokken 11:00 18. april. Vi reserverer for 

20, med enkel servering. 
 

Etter årsmøtet vil det bli utdeling av mestvinnendepremier og 

Allsidighetsprisen.  
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Sak 61 

14/15 
Eventuelt 

a) Personsak unntatt offentligheten. 
 

b) Økonomisk dekning for Oppland fra avdeling Hedmark 

Da avdeling Oppland ble lagt på is, ble midlene overført til NBSK. 

Hedmark har fått refundert utlegg for å ha Opplandsfolket under 

sine vinger, men den potten er nå snart tom. De må derfor finne 
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andre inntektskilder for å dekke driften av Oppland – for eksempel 

en abonnementsavgift.  
 

c) Leserbrev i Berner’n 

Tilbakemelding til redaksjonskomiteen om at styret ønsker 

leserbrev markert med egen vignett, slik at en vet hva som er 

innsendte leserbrev og hva som er redaksjonelt stoff – særlig når 

det er tillitsvalgte som uttaler seg som private enkeltmedlemmer. 
 

d) Møtekalender 2015 

6. januar, 27. januar, 6. februar, 3. mars, 14. april, 1. mai – fysisk 

styremøte.  
 

e) Hjemmesiden 

Vi har avsluttet engasjementet til vedkommende som begynte på 

den midlertidige hjemmesiden. Han bør få en viss kompensasjon 

for arbeidet han har gjort etter julen 2013, samt at han skal hjelpe 

oss å ta ut dokument og filer fra en database, og deltok på et SU. 
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