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Sak 2. Årsmelding for 2014/15 
 
Styret har i perioden 26.04.14 til 18.04.2015 bestått av: 
Leder:   Harald Amundsen 
Nestleder:  Dagfrid Hokstad 
Sekretær:  Stine Bøe 
Kasserer:  Ellinor Elvestad 
Styremedlem:  (Odd) Arnstein Rotmo 
1. Varamedlem: Håkon Kristiansen 
2. Varamedlem: Aud Irene Beritsveen 
 
 
Årsmeldingen er bygget opp etter mandatet som ble gitt av årsmøtet gjennom styrets 
arbeidsprogram. 
 
Klubben har i løpet av året hatt 969 betalende hovedmedlemmer og 82 husstandsmedlemmer. 
I tillegg har klubben to æresmedlemmer, slik at totalt har det vært registrert 1.053 medlemmer 
i løpet av 2014. Per 31.12.2014 var det 1.020 medlemmer. Dette er en reduksjon på 38 
medlemmer fra 2013. Dette er tredje året på rad med synkende medlemstall. 
 
Ivareta klubbens daglige virksomhet, herunder sikre en god økonomisk styring av 
klubben 
Styret har fulgt opp driften av klubben mellom årsmøtene, og etter beste evne fulgt opp de 
oppgavene årsmøtet har pålagt styret. Det har i perioden vært avholdt to møter i 
samarbeidsutvalget og 13 styremøter. Styremøtene har vært avholdt via Skype, med unntak av 
ett (planlegging og bli kjent) og styremøtene i forbindelse med SU. Styret hadde også et møte 
med avlsrådet i forbindelse med høstens SU. 
 
Til tross for reduserte kontingentinntekter, er økonomien fortsatt sunn og under god kontroll, 
viser regnskapet for 2014. 
 
NBSK var representert ved Dagfrid Hokstad på NKKs representantskapsmøte i november 
2014. I tillegg var Dagfrid Hokstad og Harald Amundsen til stede på dialogmøte med NKK. 
 
Lovene for NBSK ble vedtatt på årsmøtet 2013 og sendt til NKK for godkjenning sommer 
2013. Til tross for etterlysninger, hadde vi ikke hørt fra NKK, så på SU sist høst, nevnte leder 
dette for Øystein Eikeseth fra NKK. Vi fikk kort tid etter oversendt kopi av et brev fra NKK 
hvor lovene våre ble sendt tilbake med merknader for ny behandling. Lovene fremmes nå til 
godkjenning med noen endringer på årsmøtet 2015. I dette forslaget har styret vurdert det som 
kom frem på høstens SU, se under. 
 
Allsidighetsprisen 
Vi har fortsatt prøveordning med Allsidighetsprisen. Prisen vil fra nå av deles ut på årsmøtet, 
sammen med øvrige mestvinnendepremier. 
 
Samarbeidsutvalgsmøter 
Høstens SU var i hovedsak konsentrert om organisasjonsutvikling. Øystein Eikeseth fra NKK 
foredro om NKK som organisasjon og klubbenes plass i NKK systemet. Han kom også inn på 
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tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Det ble en diskusjon om klubbens ordning med å velge alle 
tillitsvalgte på årsmøtet i motsetning til NKK sin lovmal, hvor det er styret som utnevner 
representanter til disse vervene, og hvilke konsekvenser dette har for styret. 
 
Den andre store saken var en presentasjon og demonstrasjon av klubbens nye nettside. 
 
Pinsetreffet 
Pinsetreffet ble arrangert på Torpomoen i Hallingdal. 
 
Det var bare 102 påmeldte hunder fordelt på eksteriør og lydighetskonkurranser.  Dommer i 
eksteriør var Edd Bivin, USA. Som lydighetsdommer stilte Terje Haugen på meget kort 
varsel, da Stein Ole Nergaard fikk forfall. Været var bra, og stemningen rundt ringene var 
upåklagelig. Om kvelden ble det grillfest, der alle som bodde på plassen og de fleste andre 
utstillerne deltok. Det var plass til alle selv om det var trangt, og det så ut til at alle hygget 
seg.  
 
Bistå avdelinger i deres arbeid med å skape aktivitet for medlemmene 
Styret har ikke fått henvendelser fra avdelingen om bistand. Styret har heller ikke gått aktivt 
ut med tilbud. 
 
I samarbeid med råd og komiteer; sette aktivitetsmål og bidra til å nå målene 
Styret har ved Stine Bøe hatt nær kontakt med avlsrådets leder gjennom denne perioden. De 
har jobbet med rasespesifikk avlsstrategi (RAS) og forberedt forslag til nye avlsretningslinjer. 
Det har vært avholdt ett møte mellom avlsrådet og styret. 
 
Arbeide for et godt samarbeidsklima i klubben 
Høstens SU var for en stor del satt av til å skolere de tillitsvalgte i organisasjonskultur. 
Som nevnt over hadde vi Øystein Eikeseth fra NKK til å hjelpe oss den ene dagen. 
 
Være synlige i berner-Norge, og være representert på arrangement som klubbens 
avdelinger arrangerer 
Styremedlemmene har forsøkt å være til stede på flest mulig av avdelingenes spesialer. Styret 
har bidratt med rosett til eldste veteran.  
 
Avdeling Østfold hadde 30 års jubileum i oktober 2014. Styret var formelt representert med 
Stine Bøe på jubileumsfesten. 
 
NBSK har også i 2014 arrangert dobbelutstilling i Letohallen i samarbeid med Norsk 
Dobermann Klub. Vi hadde 918 hunder fordelt på 119 raser på vår utstillingsdag, noe som 
setter store krav til både planlegging og gjennomføring. Utstillingskomiteen la ned et 
betydelig arbeid for at dette skulle bli et vellykket arrangement. De fikk som vanlig god hjelp 
fra mange av avdelingene og enkeltmedlemmer under selve gjennomføringen. Utstillingen ble 
vellykket både utstillingsmessig og samarbeidsmessig med NDK, og er et meget viktig bidrag 
ti1 klubbens økonomi. 
 
Som vanlig var klubbens stand på Dogs4All godt synlig og vel besøkt. 
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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. 
En noe endret avdelingsstruktur ble vedtatt på årsmøtet 2014, og satt i verk i løpet av året. 
 
Fortsette arbeidet med rasespesifikk avlsstrategi (RAS), slik at et førsteutkast er 
godkjent av NKK i løpet av året. 
En RAS-komité bestående av utvalgte tillitsvalgte og representant for oppdretterne utarbeidet 
et utkast til RAS, ledet av Stine Bøe og avlsrådets leder Kjersti Olsen. Utkastet ble diskutert 
på SU på vinteren, på et medlemsmøte, og gjort tilgjengelig på nett for at alle kunne komme 
med innspill. Fokus for 2014 for øvrig har vært å få inn besvarelser på helseundersøkelsen 
gjennomført av Norges Veterinærhøyskole, og å analysere resultatene for å stake ny kurs i 
klubbens avlsarbeid. Det tas sikte på at dette utkastet skal behandles i løpet av våren 2015, og 
at styret vedtar RAS til sommeren 2015. Dette utkastet skal så sendes NKK for godkjennelse. 
 
Følge opp mål fra RAS 
Som oppfølging av RAS, har avlsrådet og styret utarbeidet et forslag til nye avlsretningslinjer. 
Disse fremmes for diskusjon på SU vinteren 2015 og på medlemsmøtet under pinsetreffet. 
Det tas sikte på at styret vedtar nye avlsretningslinjer til sommeren 2015. 
 
Lansere permanent nettside før sommeren, med mulighet for avdelinger og komiteer å 
gjøre sine egne oppdateringer 
Det viste seg som et større prosjekt enn antatt å få etablert en ny nettside. Styret oppnevnte 
derfor en arbeidsgruppe høsten 2014, bestående av Jan-Roar Sekkelsten, Tone Alstad 
Pettersen, Truls Fagerberg og Stine Bøe som representant for styret. Det ble gjort avtale med 
et eksternt firma for å designe siden, og den er nå oppe på luften. 
 
Leder beklager at det har gått så lang tid, men håper nå at avdelingene og komiteene/rådene 
bruker siden, slik at det blir en informativ side for klubben og rasen. 
 
Styrke brukshundarbeidet innen NBSK, blant annet ved å videreføre Allsidighetsprisen 
og arrangere sporkurs 
Arbeidet med årets Allsidighetspris viser at det er behov for å gå gjennom kriteriene for 
tildelingen. Dette vil bli gjort i løpet av 2015. 
 
Fullføre arbeidet med en håndbok for tillitsvalgte i NBSK som supplement til NKKs 
organisasjonshåndbok. Denne håndboken skal være tilgjengelig på nettsiden vår 
Det er tidligere vedtatt at NBSK skal ha en fullelektronisk organisasjonshåndbok (jf. SU 
november 2013 og årsmelding for 2013/2014). Arbeidet med fullføring av håndboken har 
imidlertid ligget på is i påvente av at ny nettside skulle komme opp og gå. Det satses på at 
dette arbeidet vil bli fullført i løpet av 2015. 
 
Ta opp samarbeidet med våre søsterklubber i Europa og verden for øvrig. 
NBSK har gjenopptatt sitt medlemskap i International Working Group. IWG møtes annet 
hvert år, og har ikke hatt noen samling i denne perioden. 
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I god tid før pinsetreffet, ble samtlige søsterklubber vi fant epostadresse til sendt invitasjon på 
engelsk med oppfordring om å komme på vårt pinsetreff. Vi har fått slike invitasjoner til 
nasjonale spesialer i retur, og publisert disse på nettsiden for å informere medlemmene. 
 
I august begynte vi markedsføringen av spesialen vi arrangerer september 2015 i forbindelse 
med Europavinneren. Flyers på engelsk ble delt ut på spesialen i forbindelse med 
verdensvinnerutstillingen i Finland, de ble delt ut på spesialen i forbindelse med 
Europavinnerutstillingen i Tsjekkia, og de ble delt ut på den internasjonale utstillingen i 
Danmark i november. Det er også opprettet et Facebookevent, med informasjon på norsk, 
engelsk og tysk, som har nådd over 3.000 Facebookbrukere. Markedsføringen av dette 
fortsetter utover vinteren 2015, og da ny hjemmeside ble lansert fikk spesialen egen 
promoboks sentralt plassert, både på norsk og engelsk. 
 
Utvikle system for medlemsverving og øvrige tiltak for å øke medlemsmassen 
Trenden med synkende medlemstall er bekymringsverdig, og styret vil i samarbeid med SU 
drøfte videre mulig medlemsverving/redusert kontingent første år/andre mulige tiltak for å få 
opp medlemstallet. Nå som ny hjemmeside er oppe og går, håper vi det skal bli enklere å 
iverksette en god vervekampanje, da fjorårets forsøk ble påvirket av hjemmesideproblemene. 
 
 
Harald Amundsen Dagfrid Hokstad Stine Bøe Ellinor Elvestad 
(sign.)   (sign.)   (sign.)  (sign.) 
 
Håkon Kristiansen Arnstein Rotmo Aud Irene Beritsveen 
(sign.)   (sign.)   (sign.) 
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