Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra styremøte 10 2015/2016
Sted: Skype

Dato: 14-3-2016.

Tid: 20:00

Tilstede: Dagfrid Hokstad, Ellinor Elvestad, Håkon Kristiansen, Jon Jerre, Odd Harald
Amundsen.
Meldt forfall: Stine Bøe
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Godkjenning av sakslisten.
Sakslisten ble godkjent..
Godkjenning av referat styremøte 8.
Styrereferatet ble godkjent.
Ellinor
Opprykk fra varamedlem til fast styremedlem.
Jon Jerre rykker opp som fast medlem etter at Brit Gebbardt ble
fritatt for vervet. Ellinor melder endringen til Brønnøysund.
Jon legger ut
Årsmøtepapirer – regnskap og budsjett.
Styret anbefaler at regnskapet godkjennes av styret.
regnskap
Revisjonsrapporten ble gjennomgått.
med mer på
nettsiden vår.
Budsjett 2016/17. ble gjennomgått. For å ikke bruke av kapitalen til
løpende utgifter, vil styret søke å finne en rimeligere løsning for
SU. Utgiftene reduseres derfor til 80.000,Styret anbefaler budsjettet vedtas.
Informasjon fra Lovutvalget i NKK – planlegging av videre Harald
behandling.
NKK har i brev orientert om at NKK Lovutvalg skal se på NKKs
lover, og ber klubbene forberede høring. Kommer ca 15-4-2016.
Harald holder tak i denne.
Utfordringer til avdelingene – Videre behandling?
Håkon
Denne følges opp etter påske med purring.
Orienteringssaker innkommet post
a, Fristen for registrering av ettersøkshunder for eget lag –Email fra NKK – Ikke aktuell for NBSK
www.berner-sennen.no

Norsk Berner Sennenhundklubb
b. Utvidelse av autorisasjon - Ann Stavdal E-mail fra NKK
Dagfrid har svart om at vi ønsker henne velkommen.
c. Orientering til klubber og forbund – ettersøk E-mail fra
NKK. – Ikke aktuell for NBSK

Dagfrid

d. Arbeidsgruppe - Blodspor-konkurransespor E-mail fra
NKK. – Ikke aktuell for NBSK
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Eventuelt.
1. Postproblemer. Videresendingen har ikke fungert godt. Har
medført at vi har oversittet frister for betaling og påført
klubben inkassokostninger, og problemer med å beholde
forsikringer.
Når Harald blir sekretær, vil han hente posten direkte.
Utstillingskomiteen

tegner

forsikring

direkte. Håkon

2. Jon vil rydde opp på hjemmesiden, trenger oversikt over
instrukser som er vedtatt. Harald skal se hva han finner. Harald
3. Jon etterlyser at alle legger inn sin presentasjon av styret på
nettsiden.

Harald Amundsen,
referent

www.berner-sennen.no

