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Saksliste til samarbeidsutvalgsmøtet 06.-07. februar 2016 
 
 
Sak 1: Avdelings- og komitérunde 
 
 Sak 2: Årsmøtet 2016 

 Årsmelding for 2015/2016 (se vedlegg 1) 
 Årsregnskap for 2014 (deles ut i salen) 
 Styrets arbeidsprogram for 2016/2017 (se vedlegg 2) 
 Budsjett for 2016 (deles ut i salen) 
 Kontingent for 2016 (se vedlegg 3) 
 Forslag om nedleggelse av avdeling Øvre Romerike (se vedlegg 4) 
 Forslag om nedleggelse av Effektkomiteen (se vedlegg 5) 
 Forslag om endring av lovverk (se vedlegg 6, 7 og 8) 
 Orientering fra valgkomiteen om valg 

 
 
Sak 3: Relasjonen mellom NBSKs styre og tillitsvalgte 
Det er viktig med god kommunikasjon og godt samarbeid mellom NBSKs styre og 
tillitsvalgte, også utover de to helgene det arrangeres samarbeidsutvalgsmøte. Hvordan ønsker 
avdelingene, komiteene og råd best å styrke kontakt og dialog, og å forankre aktivitet på 
lokalt plan til ledelsen av NBSK? 
 
Det er et gjensidig ansvar å jobbe med forholdet mellom klubbens ledelse og øvrige 
tillitsvalgte. Styret har derfor også gjort seg tanker om grep som må tas for å ha bedre kontakt 
med avdelinger og komiteer, for ikke å snakke om bedre innsikt i hva de jobber med og 
utfordringer de står over. Vi diskuterer derfor gode rutiner for utveksling av referat og 
årsmøtepapirer, samarbeid om medlemsrekruttering, tiltak for å synliggjøre hvem de 
tillitsvalgte er, og startskuddet for en kunnskapsbank over NBSKs medlemmer. 
 
 
Sak 4: Kotyme for kommunikasjon i klubben 
Hva kan vi forvente av hverandre som tillitsvalgte? Hva slags rutiner bør være et minimum i 
forhold til besvarelse på henvendelser i ulike fora, inkludert svartid? Hvem skal være primær 
kontaktperson? 
 
 
Sak 5: Strategidokument for NBSKs nettsted 
NBSK har nye nettsider som det er investert mye tid og penger i, og styret ser derfor behovet 
for å utvikle et strategidokument. Dette vil både bevisstgjøre oss alle om betydningen av å 
holde sidene levende og aktuelle, men gir oss også et godt hjelpemiddel til å få til de faktiske 
oppdateringene. Særlig er det viktig å ha dette skriftlig når det er utskiftning av tillitsvalgte og 
nye personer som skal betjene klubbens nettsider.  
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I en tid hvor det meste som skjer i verden ser ut til å skje på nett, søker også dette dokumentet 
å avklare forholdet mellom nettsidene og Facebook. 
 
 
Sak 6: Berneren som brukshund 
Bruksarbeidet i NBSK skal styrkes, og det er derfor nødvendig med en langsiktig strategi for 
mål og framgangsmåte. Et overordnet mål for bruksarbeidet i NBSK er å gjøre det 
bredspektret, for å reflektere rasens potet-kvalitet og hvor heterogen som gruppe vi 
bernereiere er. 
 
 
Sak 7: Videre planlegging av jubileet i 2018 
Etter idémyldringen under forrige samarbeidsutvalgsmøte, ønsker styret å tenke mer konkret 
og spisse ønskelisten til noe mer realistisk og overkommelig. Det er også nødvendig å sette 
ned en komité som kan drive arbeidet fram til jubileet. 
 
 Velkommen til SU! 
 
 

  


