Norsk Berner Sennenhundklubb
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Introduksjon og bli kjent
Styrets medlemmer presenterer seg selv for hverandre, og gjør seg
kjent med hverandre, både faglig og personlig. Dette gir et godt
utgangspunkt for samarbeid framover.
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Fordeling av kontaktansvar
Hver komité skal ha en kontaktperson i styret de kan forholde seg
direkte til ved behov, og motsatt at denne personen i styret tar
kontakt for å være oppdatert om hva som foregår i komiteene.
Helse- og avlskomiteen – Stine
Redaksjonskomiteen - Jon
Utstillingskomiteen – Håkon og Dagfrid
Brukshundkomiteen - Jon
Valgkomiteen – Gudrun
Det må lages instrukser for samtlige komiteer i denne styreperioden.
I tillegg er Håkon og Gudrun avdelingskontakter, og skal blant annet
ha oppsyn med innkalling og gjennomføring av avdelingsårsmøtene.
Gudrun er ansvarlig for Bergen og omegn, Rogaland, Nordmøre og
Romsdal, Trøndelag og Nord. Håkon er ansvarlig for Østfold,
Vestfold, Agder, Buskerud, Oslo og omegn, Asker og Bærum og
Hedmark.
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Satsningsområder for 2016/2017
Nicholai deltok ikke under denne saken, men hadde opplæring som
ny kasserer med avtroppende kasserer Ellinor Elvestad.
Styret fordeler overordnet ansvar for punktene i årsmøtevedtatt
satsningsområder:
www.berner-sennen.no

Norsk Berner Sennenhundklubb
 Følge opp mål fra Rasespesifikk Avls-Strategi (RAS).
Stine fortsetter arbeidet i samarbeid med Helse- og Avlskomiteen.
 Synliggjøre avlsrådets arbeid.
Stine i samarbeid med Helse- og Avlskomiteen.
 Kompetanseheving om helse og sunnhet i rasen hos den gjengse
bernereier.
Stine
 Etablere flere internasjonale kontakter.
Stine og Dagfrid
 Fylle klubbens nettsider med generell informasjon om rasen og
historisk materiale.
Jon tar strukturelt ansvar, og skrivejobber fordeles
 Evaluere klubbens medlemsblad.
Stine og Jon forbereder evalueringen når ny redaksjonskomité er på
plass.
 Forberede klubbens trettiårsjubileum i 2018.
Styret nedsetter jubileumskomité.
 Større og bredere fokus på brukshundarbeid, med videre spekter
og lavere terskel for å nå flere medlemmer.
 Utvikle
fortrinnsvis
nettbasert
infopakke
til
medlemsrekruttering.
 Synliggjøre og utvikle ytterligere fordeler ved medlemskap i
NBSK, både nasjonalt og for avdelingene.
 Arrangere praktisk avls-seminar – fra parring til levering, hvor
oppdrettere og avlsinteresserte kan utveksle erfaringer.
Styresak for å vurdere om dette delegeres til HAK eller en
arrangementsgruppe bestående av oppdrettere/hannhundeiere.
 Tydeliggjøre praksis for kompensasjon ved dugnadsjobbing.
Harald utarbeider forslag.
Stine fortsetter jobben med komiteene og å få oppnevnt de
medlemmene som mangler.

Stine Bøe,
referent

www.berner-sennen.no

Stine
Stine
Stine

Stine
og
Dagfrid
Jon

Stine
Jon
Styret
Jon
Jon
Harald
Styret

Harald

og

