Til SU møtet
AD INNTJENING TIL SUNNHETSFONDET NBSK
Når vi gjenopptok Sunnhetsfondet i 2016 var det ca 70.000,- i fondet. Sunnhetsfondet
betaler pr i dag ut penger til foretatte pre-tester og biopsier. Det har vært utbetalt 12.400,og man har hatt en inntekt på 100,Sunnhetsfondet har ingen egen inntjening eller mottar overføring utover eventuell
donering av penger fra oppdrettere og medlemmer. HAK har diskutert ulike måter og skaffe
penger til fondet og har tatt dette opp med Styret.
Vi mener at Sunnhetsfondets mål , med å øke rasens sunnhet og levealder, er en så
grunnleggende oppgave ifht rasen vår at NBSK sentralt bør ha et ansvar for overføring til
dette. Men i tillegg har Sunnhetsfondet noen tanker om hvordan vi kan på egenhånd kan
skaffe penger til fondet.
 Oppfordre oppdrettere og hannhundeiere til å betale inn en sum pr registrerte valp.
 Medlemmer kan VIPPSE penger til en konto for Sunnhetsfondet, og oppfordre andre
til å gjøre det samme.
 Stor auksjon på pinsetreffet med gaver donert av medlemmer. Spesielt kjekt er det
med ting som medlemmer lager selv med forskjellig bernermotiv. Dette er kanskje
ikke særlig aktuelt, hvis inntekten av lotteriet er viktig for økonomien ved
pinsetreffet?
 Årslotteri . Selge lodd gjennom hele året med trekning for eksempel ifm årsmøtet.
Annonsere i Berner’n og på klubbens hjemmeside / facebook for å ønske fine
gevinster. Må være noen fine store gevinster, ellers kan det også her være fine
bernerting som medlemmer lager og donerer.
 Egen Sunnhetsfondkalender. Siden klubben ikke lenger har egen kalender kunne
man ha fotokonkurranse og lage en kalender med inntekt for sunnhetsfondet.
Kanskje salget til et slikt formål gjør det ekstra interessant å kjøpe til seg selv og
andre.
 Lage en ”valpepakke” med ting nye valpekjøpere trenger. Dette må være
”bernerting”, siden mange forleverandører allerede har egne valpepakker.
Vi ønsker at avdelingene rundt om i landet diskuterer dette og kanskje kan komme med
andre forslag til hvordan vi kan tjene penger til Sunnhetsfondet, og at diskusjonen kan
fortsette på førstkommende SU-møte.
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