Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte
Referat fra styremøte nr. 11, 2017
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Tirsdag 07.03.2017, kl. 19.00
Skype
Dagfrid Hokstad, Gudrun Kjøsnes, Håkon Kristiansen, Jon Jerre, Tone Alstad Pettersen
Nicolai Brechan
Tone Alstad Pettersen

Sak 75/16-17: Godkjenning av saksliste
Sak 76/16-17: Orienteringssaker
Sak 77/16-17: Klubbchampionat
Sak 78/16-17: Jubileum 2018.: Organisering og oppnevning av komitemedlemmer
Sak 79/16-17: Høringssak fra NKK: Registrering av alvorlig sykdom i DogWeb.
Sak 80/16-17: Høringssak fra NKK: Søknad om medlemskap fra Norsk Agilityforening.
Sak 81/16-17: Diverse

Sak
Sak 75
16/17

Sak
Godkjenning av saksliste
Saksliste ble godkjent.

Ansvar/frist

Etter Haralds hastige bortgang hadde styret behov for bistand til bl.a.
referatskriving. Tone Alstad Pettersen ble forespurt og har sagt seg
villig til å hjelpe til frem til årsmøtet.
Status for tidligere referater er som følger:
Referat nr. 6, 7 og 9 er kladdet og mangler siste utkast.
Referat nr. 8 er ikke mottatt.
Sak 76
16/17

Orienteringssaker
Hundens dag
Det har kommet brev fra NKK, men styret har dessverre ikke rukket å
gjøre noe med saken før fristen gikk ut.
Bisettelse Harald på torsdag
Det er bestilt krans fra klubben. Det blir ikke sagt noe i kirken, men
Dagfrid er bedt av familien om å si noen ord i minnestunden.

Dagfrid

Minneord i Berner’n
Styret ønsker en litt lengre tekst med bilder. Innspill sendes til Dagfrid.

Alle

Invitasjon til mestvinnende og allsidighetsprisen

Norsk Berner Sennenhundklubb
Invitasjoner til årsmøtet må sendes ut til alle som har mestvinnende,
samt til vinner av allsidighetsprisen.
Dagfrid har sjekket at Liv ordner med premier og diplomer. Hun
sjekker også med Liv om alle albumer har kommet inn.
Album som tilhører lydighet er det dessverre ikke noen som hvor er.

Dagfrid/snarest
Dagfrid

Sted for årsmøtet
Årsmøtet blir fra om med i år på Nebbenes sørgående. Dette er det
informert om i innkalling og på nettsted.
International working group
Dagfrid foreslår å høre med Kjersti og foreslår Hilde som representant.
Sak 77
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Dagfrid

Klubbchampionat
På SU-møtet i begynnelsen av februar ble det fremmet forslag om at
NBSK skulle innføre klubbchampionat for junior (KLBJCH), veteraner
(KLBVCH) og championer (KLBCH). Forslaget fikk tilslutning fra SU, som
tilrådde at styret la til rette for å innføre det alt fra inneværende år.
SU tilrådde også at klubben skulle søke NKK om å få titlene
stambokført.
Hele saken var sendt ut på forhånd for gjennomgang.
Vedtak:
1. Norsk Berner Sennenhundklubb innfører klubbchampionat i
juniorklasse, veteranklasse og championklasse gjeldende fra 1. mai
2017.
2. Vedlagte statutter legges til grunn. Endringer av statuttene skal
forlegges klubbens fagkomite til uttalelse.
3. Tildeling av cert markeres med et kort hvor det framgår at hunden
har oppnådd klubbcert i junior, veteran eller champion. Kortet skal
underskrives av dommeren eller klubbens leder.
4. Ved oppnådd championat tildeles rosett og diplom. Dette utdeles
på klubbens årsmøte eller avdelingens årsmøte der det er mest
hensiktsmessig.
5. Utgifter knyttet til kort og premiering dekkes av NBSK sentralt.
Ansvar for oppfølging avklares senere.
Første spesial der klubbcert deles ut blir på Buskerudspesialen
25.05.17.
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Jubileum 2018: Organisering og oppnevning av komitemedlemmer
Feiring av jubileet 2018 har vært tema for gruppearbeid på SU både i
2016 og 2018. Jon har sammenstilt innspillene fra de enkelte
gruppene på SU. Innspillene skal være med som grunnlag for videre
arbeid. Dagfrid hadde sendt ut oppsummering og forslag til
organisasjonsplan.
Litterær komite:
Komiteen må bestemme hvilken trykksak som skal lages.
Må vurderes hvem er det trykksaken er ment for og om den skal gis
bort eller selges.

Styret

Norsk Berner Sennenhundklubb
Hovedsaken er å sammenfatte klubbens historie mellom to permer og
det er viktig å få frem avdelingenes historie. Avdelingene må ta tak og
produsere sin egen historie.
Arrangementskomite:
Gå gjennom innkomne forslag.
Komiteen bør samarbeide tett med de faste fagkomiteene og de
avdelingene hvor det skal være egne arrangement.
Tone sender mail med info om oppnevnelsen til de oppnevnte.

Tone/ snarest

Vedtak:
1. Det oppnevnes to jubileumskomiteer:
a) Litterær komite
Komiteen består av fire medlemmer som oppnevnes av styret.
Komiteen kan knytte til seg de ressurspersonene de har behov for,
og underretter styret.
Følgende medlemmer oppnevnes nå: Liv Flathus og Hilde Berntsen
(foreslås som leder). De to øvrige oppnevnes så snart som mulig.
b) Arrangement komite
Komiteen består av fire/fem medlemmer.
Komiteen kan knytte til seg de ressurspersoner de har behov for
og underretter styret.
Følgende medlemmer oppnevnes nå: Kjersti Rosvoll (foreslås som
leder) og Mia Caroline Sandøy. De øvrige oppnevnes så snart som
mulig.
2. Styret er overordnet komiteene.
Mandat utarbeides i samarbeid med den enkelte komite basert på
utkast fra styret.
Det skal være regelmessig dialog mellom styret og komiteene ca.
månedlig.

Frist 01.05.17

Frist 01.05.17

Frist 01.05.17

3. Ved behov kan styret opprette særkomiteer med ansvar for
spesifikke områder.
Sak 79
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Høringssak fra NKK: Registrering av alvorlig sykdom i DogWeb
Sak var sendt ut på forhånd for gjennomgang.
Vedtak:
Dagfrid oversender saken til HAK for uttalelse. HAK får
høringsuttalelse innen 01.05.
Jon legger det ut på hjemmesiden.
Dagfrid sender brev pr mail til alle avdelinger som informasjon.
Høringssvar sendes fra styret innen 22.05.17
Styret ser i utgangspunktet ingen grunn til at vi ikke skal godkjenne
saken.

Dagfrid/snarest
HAK/01.05.
Jon
Dagfrid
Styret/22.05.

Norsk Berner Sennenhundklubb
Sak 80
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Sak 81
16/17

Høringssak fra NKK: Søknad om medlemskap fra Norsk
Agilityforening
Saken er oversendt brukshundkomiteen og styret avventer svar fra
dem før svar sendes NKK. Dagfrid purrer BK for svar siden høringsfrist
er 16.03.17

Dagfrid
Styret/16.03.

Eventuelt
Skriv fra NKK om årsberetning.
Spørsmål fra NKK om klubben vil ha med noe fra 2016 som kan være
aktuelt for deres årsberetning. F.eks. om noen har arrangert Hundens
dag. Avdelinger som har vært med på arrangement i regi av NKK som
ønsker å ha med dette må sende inn tekst og bilde til NKK innen
24.03.17.
NKKs mailadresse til avdelingene
Alle avdelinger har en egen mailadresse hos NKK som de finner under
klubbinfo. Der finner de bl.a. videresending av klubbmail.
Håkon skriver ned hvordan avdelingen finner dette og hvordan de kan
videresende og sender til avdelingsledere.
Årsmøtepapirer
Manglende årsmøtepapirer skal legges ut på nettstedet senest tre
uker før årsmøtet.
Tone sender revidert innstilling, stemmeseddel og presentasjon til
Jon.
Oversikt over aktiviteter på nettstedet
Jon legger inn styrets aktiviteter i kalenderen på nettstedet.

Neste møte: mandag 27.03.17, kl. 19.00
Tone Alstad Pettersen
Referent

Håkon

Jon/15.03.
Tone

Jon

