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 Referat fra styremøte 8 2015/2016 
 
Sted: Skype  Dato: 13. januar 2016.  Tid: 19:00 
 
Tilstede: Stine Bøe, Dagfrid Hokstad, Håkon Kristiansen, Jon Jerre, Odd Harald Amundsen. 
Meldt forfall: Ellinor Elvestad. 
  
 
Saksliste: Sak 50 Referat fra forrige styremøte 
Sak 51 Årsmøte i avdeling Nord 
Sak 52 Intensjonsdokument for nettsted 
Sak 53 Referat fra SUII-2015  
Sak 54 SUI-2016 
Sak 55 Eventuelt 
 
 
Sak 50  
15/16 Referat fra forrige styremøte Referat godkjent med et lite tillegg. 

 
Stine 

Sak 51 
15/16 Årsmøte i avdeling Nord Avdeling Nord ber om tillatelse til å utsette sitt årsmøte til 27. 

februar. Dette innvilges, og avdelingen tilbys hjelp om de trenger 
det. 

 
Stine 

Sak 52 
15/16 Intensjonsdokument for nettsted Et siste utkast til intensjonsdokument for NBSKs nettsider 

foreligger nå, og siste frist for innspill er 22. januar.  
Dokumentet skal presenteres på SU, og helst sendes ut på forhånd. 

 
Jon/alle 

Sak 53 
15/16 Referat fra SUII-2015 Referatet som ble publisert i Berner’n er nå sammenflettet med 

innspill fra gruppediskusjonene. 
Kommentarer og innspill sendes til referent senest 14. januar. 

 
Alle 

Sak 54 
15/16 SUI-2016 Lokaler avgjøres så snart styret mottar pristilbud fra alle forespurte, 

de som ikke har svart hittil purres det på. 
 
Det kom mange gode innspill under gruppediskusjonene på høstens 
SU. Styret tar med seg følgende videre for nå: 
* Vi må klargjøre hvordan NBSK jobber for og med helse hos 
rasen vår. Det er mye snakk om lav levealder og dårlig helse, men 
vet våre medlemmer hvor mye som egentlig gjøres? 
* Parallelt med ovenstående punkt er det også viktig å tydeliggjøre 
hva som er realistiske mål og ønsker for vår rase i forhold til raser 
det er naturlig å sammenligne seg med. Hvor gammel må en berner 
bli for at det er bra nok? 
* Det er et viktig mål å heve kunnskapen blant bernereiere flest, og 
ikke bare oppdrettere og avlsinteresserte. Informasjon om helse må 
gjøres mer tilgjengelig og «folkelig». 

 
 
Dagfrid/ 
Harald 
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* Etter lang tid med mye sortmaling og negativt fokus, så er det 
viktig med et mer balansert perspektiv. Vi har fått høyere levealder, 
vi har en lang still going strong-liste, det er mye positivt å ha med 
seg videre i dette arbeidet. 
* Skal det hete «avlsråd», når det er vel så mye arbeid for helse? 
Arbeidet er raseforedling, ikke bare avlsklarering. 
* Fokuset i avlsarbeidet må ligge på helheten, ikke bare 
enkeltstående helsetester. Mentalitet, bruksegenskaper, helse, 
eksteriør. Dette må også formidles til våre medlemmer, for å få en 
balanse. 
* Styret må synliggjøre hva slags framgang som gjøres i 
avlsarbeidet, og ikke bare utfordringer og hindringer. 
* I hvilke kanaler finner vi potensielle nye medlemmer? Hvor leter 
de etter bernervalp, hvordan når vi dem? Skal styret være mer 
proaktiv i ulike grupper på Facebook og svare på 
valpeetterlysninger hos Finn.no 
* Ny – og bedre - runde med medlemsverving. 
* Nytt og revidert opplag av ABC for bernereiere. 
* Større og bredere fokus på brukshund med mål om å nå flere 
medlemmer. 
* Utvikle fortrinnsvis nettbasert infopakke, som oppdrettere kan gi 
til sine valpekjøpere med tanke på medlemsrekruttering. 
* Synliggjøre fordeler ved medlemskap i NBSK, og utvikle 
ytterligere frynsegoder, både nasjonalt og for avdelingene. 
* I samarbeid med avlsrådet arrangere praktisk avls-seminar – fra 
parring til levering, et forum hvor oppdrettere og avlsinteresserte 
kan utveksle erfaringer. 
* Utvikle intensjonsdokument for bruk av reiseregning og 
kompensasjon ved dugnadsjobbing. 

Sak 55 
15/16 Eventuelt a) Leder skal ha Skypemøte med brukshundkomiteens leder 

tirsdag 19. eller onsdag 20. februar, for å legge en langsiktig 
strategiplan og vurdere budsjettbehov. 

b) Styret diskuterte henvendelsen fra Anne Gunn Hundhammer 
vedr. avlsretningslinjene. 

 

 
 
Stine Bøe, 
referent 


