Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra styremøte 11 2015/2016
Sted: Skype

Dato: 4.4.2016.

Tid: 20:00

Tilstede: Stine Bøe, Dagfrid Hokstad, Håkon Kristiansen, Jon Jerre, Odd Harald Amundsen.
Meldt forfall: Ellinor Elvestad.

Saksliste:
Sak 65.Godkjenning av innkallingen.
Sak 66. Referat fra forrige styremøte
Sak. 67. Oppnevnelse av medlemmer til utstillingskomiteen.
Sak 68. Instrukser og retningslinjer for råd og komiteer.
Sak 69. Allsidigetsprisen.
Sak 70. NKKs Hedersutmerkelser.
Sak 71. Sette av penger på høyrentekonto.
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Godkjenning av innkallingen.
Innkallingen godkjent.
Referat fra styremøte 9 og 10.
Referat godkjent.
Oppnevnelse av medlemmer til utstillingskomiteen.
Etter forslag fra utstillingskomiteen oppnevnes følgende:
Omr. ansvarlige
Håkon Kristiansen (Materialforvalter)
Wenche H. Blakkisrud (Mat og
forpleining)
Heidi Andersen (Premier og rosetter)

Medlemmer:

Anne-Gunn Hundhammer
Arve Vabø
Petter Holmen
Rune Andersen
Tone Gomnes Skjærven
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Instrukser og retningslinjer for råd og komiteer.
Jon har gått igjennom hjemmesiden vår, og vi diskuterte oppsettet
av instrukser, retningslinjer med mer.
I oversikten over retningslinjer:
Ta bort valgkomiteen.
www.berner-sennen.no

Jon

Norsk Berner Sennenhundklubb
I oversikten over statutter mestvinnende.
Legge til:
Statutter for Kløvkoppen

Jon

Statutter for Potesokken.
Disse må utarbeides sammen med brukshundkomiteen.

Stine
Brukshundkomiteen ønsker at klubben deler ut mestvinnende til
rallylydighet.
Det må lages kriterier og så må brukshundkomiteen komme med
forslag til hvor mange mestvinnende vi skal dele ut innen bruks.
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Stine

Allsidighetsprisen.
Brukshundkomiteen ved Jan Roar, har følgende innstilling:
Brukshundkomitéen har ikke fått inn noen nominasjoner til
Allsidighetsprisen for 2015.
På eget initiativ vil jeg derfor nominere AD BH NVCH Havika's
Bacco, tilhørende Eli Folven i Stryn.
Bacco har vært nominert tidligere, og fortsetter tross godt voksen
alder å vise resultater innenfor flere grener av hundesport.
Han har i perioden:
 1. premie i blodsporkonkurranse og oppnådd tittelen norsk
viltsporchampion
 Konkurrert i LP2
 Fått VG i eksteriør
 Bestått K-test
 Starter i rally-LP, om enn med disk
Bacco har konkurrenrt i klasse 2 i to forskjellige disipliner, noe som
vitner om en hund med kapasitet. Han trener i tillegg bruksspor og
er en ivrig trekkhund. Han manglet bare fire poeng på å klare det
uoffisielle Allm¨nndraget på Torpomoen i fjor, og ble dermed den
av de tre ekvipasjene som forsøkte seg.
Alt i alt mener jeg at Bacco mer enn oppfyller kriteriene for
allsidighetsprisen med god margin.
Styret sluttet seg til innstillingen.
Stine ordner pokal.

www.berner-sennen.no

Stine

Norsk Berner Sennenhundklubb
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NKKs Hedersutmerkelser
Vi sendte inn forslag i fjor, men ble ikke hørt. Stine sjekker hva Stine
som må til, før vi eventuelt sender inn forslag på nytt.
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Avsette penger på høyrente.
Forslag fra kasserer om å overføre en del av bankinnskuddet på
plasseringskontoen til fastrentekonto med bindingstid ble Ellinor
behandlet på e-post 15. – 16.03.16. Det ble vedtatt følgende:
Kr 600.000 bindes for 2 år (til 15.3.18) med 1,5 % rente
Kr 100.000 bindes for 1 år (til 15.3.17) med 1,6 % rente.
Totalt gir dette ca. kr 13.000 mer i renteinntekter i perioden i
forhold til dagens rentesats på 0,5 % rente på plasseringskontoen.
Vedtaket er effektuert 23.3.2016.

Nestestyremøte søndag 17. april 2016, på Nebbenes klokka 12.00.
Harald Amundsen
referent

www.berner-sennen.no

