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Godkjenning av innkallingen
Ble godkjent.
Referat fra forrige styremøte
Har vi hatt styremøter? Foreligger det noen referater.
Situasjonen nå
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Harald
Høring ny lov NKK
NKK skal revidere sin lov. vi har fått tilsendt del I av loven, som
inneholder generell del om medlemskap, representantskap (bl a
møte og stemmerett) og kap om disiplinære reaksjoner. Del II som
omhandler Regionene skulle komme senere. Jeg skrev til NKK og
etterlyste del II for å kunne ta stilling til hele loven samlet, samtidig
er det som er mottatt sendt til avdelingene og komiteene/rådene for
uttalelse.
NKK svarte at del II ikke var ferdig ennå. Innen fristen som var satt
til avdelingene og komiteene/rådene, fikk styret kun tilbakemelding
fra Helse- og avlskomiteen, som ikke hadde innspill.
Ved senere purring på del II fra NKK, svarte de at denne ikke vil
være klar for behandling på høstens representantskapsmøte. Jeg har
tilskrevet NKK om at da kan ikke del I av lovforslaget heller
behandles, loven må behandles under ett. NKK har ikke svart.

Stine

Stine orienterte litt om sin situasjon og Harald om sin i forbindelse
med øyeoperasjon med påfølgende sykemelding.

www.berner-sennen.no

Norsk Berner Sennenhundklubb
Sak 8
16/17

Sak 9
16/17
Sak 10
16/17

Sak 11
16/17

Sak 12
16/17
Sak 13
16/17
Sak 14
16/17

E-poster til klubben – rutiner
Det var litt uklarheter på hvem som svarer på hvilke av klubbens
adresser. Leder svarer på e-poster til leder (leder@berner-sennen.no
) og klubben (nbsk@berner-sennen.no ), sekretær på
styret@berner-sennen.no og sekr@berner-sennen.no Ut over dette
har nestleder og kasserer sine adresser, nestleder@berner-sennen.no
og kasserer@berner-sennen.no
E-poster fra NKK til klubben
Nicolai føres opp i stedet for Ellinor.
Sted for SU høsten 2016
Vi har avtale med samme sted som i vinter.
Vi vil forsøke å spare penger, jf diskusjonen på sist SU. Vurdere
annet hotell, f eks Renskog gård i Lier (vil være reisekostnader fra
Gardermoen) og om det er saker for et SU møte i høst, alternativt
en dag. Da finne alternativt sted,
Utpeke medlemmer Helse- og avlskomiteen
Etter innspill fra Helse- og avlskomiteen oppnevner styret Nina
Bless, Gerda Hagerup og Trine-Lise Nystad som
komitémedlemmer
Dogs4All.
På grunn av ”slitasje” på de som må stille opp, og ønsket å spare
penger, velger styret å ikke være representert i år.
Oppgradering av nettsiden
Jan Roar og Jon har drodlet litt og sendt forespørsel til Smart Media
om hva vi kan få til innenfor vedtatt budsjett.
Styremøter høst 2017
9. eller 15. august, 15. september, 4. oktober, og 22 november.
(1)

Harald Amundsen,
Referent
(1) dato i august ble endret til den 22. og for september ble dato endret til den
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