
        Norsk Berner Sennenhundklubb 
        

www.berner-sennen.no 

 

 

Referat fra styremøte 8 2014/2015 
 

Sted: Skype  Dato: 10. januar 2015.  Tid: 12:00 

 

Tilstede: Harald Amundsen, Dagfrid Hokstad, Aud Irene Beritsveen, Stine Bøe. 

Fraværende: Ellinor Elvestad, Arnstein Rotmo. 

Meldt forfall: Håkon Kristiansen. 
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Sak 62  

14/15 
Referat fra forrige styremøte 

Ingen kommentarer. 

 

Sak 63  

14/15 
Samarbeid med brukshundkomiteen om arrangement 

Komiteen presenterte mange tanker og planer på høstens SU, og 

styret ser derfor ikke noe behov for å igangsette formelt samarbeid 

for deres virksomhet. Styret vil derimot gjerne ha en konkretisering 

og orientering av deres planer for 2015, og om de trenger økt 

budsjettpost for å få til dette. Styret vil også ha en kort årsrapport for 

2014, både i forhold til hva de har gjort, hva slags behov de har, og 

om de har sett behov for endrede budsjett. 

 

Stine 

Sak 64 

14/15 
Håndtering av personsaker 

Styret vil ikke behandle personsaker, med mindre det foreligger 

skriftlig klage/bekymringsmelding med eksplisitt avsender. 

 

Sak 65 

14/15 
Utkast til nye retningslinjer for avl og oppdrett 

Bortsett fra noen språklige presiseringer, har ikke styret 

endringsforslag til dette utkastet, og ser fram til interessante 

diskusjoner om hvor berner-avlen skal gå videre. 

 

Videre saksgang: 

Diskusjon på SU I 2015 

Offentliggjøring på hjemmesiden for innspill fra våre medlemmer 

Direkte henvendelse på epost til klubbens hannhundeiere og 

oppdrettere for tilbakemeldinger med svarfrist 1. april 

Styret og avlsrådet bearbeider et siste utkast med utgangspunkt i 

disse diskusjonene, og fremmer et siste forslag til medlemsmøtet 

under pinsetreffet 

 

Stine 

 

 

 

Stine 

Sak 66 

14/15 
Utkast til nytt lovverk for NBSK 

Vi fremmer dette som forslag til årsmøtesak på SU I 2015. 

 

http://www.berner-sennen.no/
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Sak 67 

14/15 
SU I 2015 

Det er ikke fremmet forslag til årsmøtesaker innen fristens utgang. 

Avtroppende og påtroppende ledere skriver styret arbeidsprogram i 

fellesskap. Økonomipapirer deles ut på SU. Øvrige årsmøtepapirer 

gjøres klar for utsendelse for SU, senest 16. januar. 

 

Avlsrådet og styret utarbeider forslag til nye retningslinjer for avl og 

oppdrett, til diskusjon. 

 

Workshop med hjemmesidedemonstrasjon og hjelp til å oppdatere 

for sin komité/avdeling, ved Jan Roar Sekkelsten og Stine Bøe. 

 

Harald og 

Stine 

Sak 68 

14/15 
Finlands jubileum, helsesymposion og IWG-møte 

Det arrangeres møte i International Working Group annet hvert år, 

og i 2015 blir det i Finland 28.-30. august i forbindelse med deres 

femtiårsjubileum, og helsesymposion. 

Stine Bøe er Norges representant i IWG, men kan ikke den helgen 

på grunn av familieforpliktelser. Avlsrådet kontaktes for å finne en 

vara. Det må avklares om vedkommende reiser med eller uten hund, 

i forhold til hva som dekkes av reiseutgifter. 

 

Informasjon om helsesymposiet og rasespesialen publiseres på nett 

og trykkes i Berner’n. 

 

Styret gir jubileumsgave til den finske sennenhundklubben, som kan 

settes opp som gavepremie på utstillingen. Hva har NBSK gitt til 

andre tilsvarende jubileer? 

 

 

 

 

Stine 

 

 

 

 

Stine 

 

 

Ellinor 

Sak 69 

14/15 
Eventuelt 

a) Hyttene på Sanngrund må bookes før 1. mai, etter det har 

ikke NBSK fortrinnsrett. Påmeldingsfrister og –gebyr for 

spesialen blir bestemt på møte i utstillingskomiteen 

førstkommende lørdag. Vi må markedsføre første 

påmeldingsfristen til EDS som går ut 1. februar. 

b) Avdeling Østfolds jubileumsgave er ikke mottatt, denne må 

overføres snarest mulig. 

 

Stine 

 

 

 

 

Ellinor 

 

 

Stine Bøe 

sekretær 
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