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Årsmøtesak 4. Styrets arbeidsprogram 
Styret fremmer følgende forslag til arbeidsprogram for 2015-2016. 

Generelt 

 Ivareta klubbens daglige virksomhet, herunder sikre en god økonomisk styring av 

NBSK. 

 

 Bistå avdelingene i deres arbeid med å skape aktiviteter for medlemmene. 

 

 I samarbeid med råd og komiteer; sette aktivitetsmål og bidra til å nå målene. 

 

 Arbeide for et godt samarbeidsklima i NBSK 

 

 Være synlige i bemer-Norge, og være representert på arrangement som NBSKs 

avdelinger arrangerer. 

 

 I samarbeid med NKK; tilby medlemmene hundefaglig kunnskap. 

 

Satsningsområder for 2015-2016 

Sammen med klubbens tillitsvalgte, råd, komiteer og avdelinger: 

 

 Arrangere rasespesial i forbindelse med European Dog Show, og gjennom dette knytte 

internasjonale kontakter. 

 

 Styrke vår internasjonale deltagelse, blant annet ved å sende representant til 

helsesymposium og International Working Group-møte i Finland. 

 

 Avslutte arbeidet med rasespesifikk avlsstrategi (RAS), slik at et førsteutkast er 

godkjent av NKK i løpet av året. 

 

 Følge opp mål fra RAS, deriblant vedta nye avlsretningslinjer. 

 

 Utvikle strategi for hjemmesiden, holde siden levende og aktuell, men også oppdatere 

den med viktig historisk materiale som referat og oversikt over tidligere års 

prisvinnere. 

 

 Fullføre arbeidet med en håndbok for tillitsvalgte i NBSK som supplement til NKKs 

organisasjonshåndbok. Denne håndboken skal være tilgjengelig på nettsiden vår. 

 

 Påbegynne forberedelsene av klubbens trettiårsjubileum i 2018. 

 

 Kartlegge kompetanse og relevante autorisasjoner blant klubbens tillitsvalgte på lokalt 

og nasjonalt nivå, og øvrig medlemsmasse. 

 

 Styrke brukshundarbeidet med konkretisert strategiplan og økt budsjettpost om behov. 
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Sak 4. Styrets arbeidsprogram  
Styret fremmer følgende forslag til arbeidsprogram 2014–2015. 

 

Generelt  
 

 Ivareta klubbens daglige virksomhet, herunder sikre en god økonomisk styring av 

klubben 

 

 Bistå avdelinger i deres arbeid med å skape aktivitet for medlemmene  

 

 I samarbeid med råd og komiteer; sette aktivitetsmål og bidra til å nå målene  

 

 Arbeide for et godt samarbeidsklima i klubben  

 

 Være synlige i berner-Norge, og være representert på arrangement som NBSK og 

klubbens avdelinger arrangerer  

 

 I samarbeid med NKK; tilby medlemmene hundefaglig kunnskap  

 

Satsningsområder for 2014-2015 

 

Sammen med klubbens tillitsvalgte, råd, komiteer og avdelinger: 

 

 Gå gjennom innspillene på SU februar 2014 med tanke på den fremtidige 

organiseringen av klubben.   

 

 Fortsette arbeidet med rasespesifikk avlsstrategi (RAS), slik at et førsteutkast er 

godkjent av NKK i løpet av året. 

 

 Følge opp mål fra RAS. 

 

 Lansere permanent nettside før sommeren, med mulighet for avdelinger og komiteer å 

gjøre sine egne oppdateringer. 

 

 Styrke brukshundarbeidet innen NBSK, blant annet ved å videreføre 

Allsidighetsprisen og arrangere sporkurs. 

 

 Fullføre arbeidet med en håndbok for tillitsvalgte i NBSK som supplement til NKKs 

organisasjonshåndbok. Denne håndboken skal være tilgjengelig på nettsiden vår. 

 

 Ta opp samarbeidet med våre søsterklubber i Europa og verden for øvrig. 

 

 Utvikle system for medlemsverving og øvrige tiltak for å øke medlemsmassen. 

 

 

 

 

Behandlet i SU 15.-16.2.2014. 
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Innstilling: 
 

Et enstemmig SU-møte anbefaler overfor årsmøtet at det framlagte arbeidsprogrammet for 

2014-2015 godkjennes. 


