Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra styremøte 7 2016/2017
Sted: Skype

Dato: 17.11.2016.

Tid: 20:00

Tilstede:

Dagfrid Hokstad, Gudrun Kjøsnes, Håkon Kristiansen, Jon Jerre og Harald
Amundsen.
Meldt forfall: Nicolai Brechan,
Referent:
Harald Amundsen
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Nummer Saksbeskrivelse
Sak 47
Godkjenning av innkallingen.
Innkallingen ble godkjent.

Ansvar

Sak 48

Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatene fra møte 5 og 6 ble gjennomgått. Jon sender sine
notater Harald.

Jon

Sak 49

Arbeidet videre frem til Årsmøte og SU.

Styret gikk igjennom de enkelte punktene i Styrets
arbeidsprogram 2016-2017 og oppdaterte i forhold til status.

Sak 50

Andre spesielle saker:
• Jon kontakter redaksjonskomiteen/Marie og diskuterer
arbeidsfordelingen og gå aktivt ut for å få stoff.
• Utstillingskomiteen, må ha ny kasserer fra nyttår.
Dagfrid følger opp.
• Effektkomiteen, må innhente regnskapet. Nicolai førte
noe før sommeren, dette må avsluttes.
•
Kontakten med HAK.
a) IWG er altså International Working Group; en internasjonal
arbeidsgruppe av representanter for bernerklubber i Europa og
verden som møtes cirka annet hvert år for å utveksle erfaringer,
ha tematiske foredrag, presentere oppdatert forskning, og ellers
jobbe sammen for bedre helse og levealder på berner.
www.berner-sennen.no

Jon
Dagfrid

Nicolai
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Ansvar

Det diskuteres nå tidspunkt for når møtet skal være i 2017 (april
eller september), og det ser ut til at "vertskap" blir den franske
raseklubben.
Neste møte er sannsynligvis høst 2018 i Nederland. For litt mer
info, se linkene:
http://www.berner-iwg.org/
http://www.bernese.co.uk/stoneleigh-2011/berner-internationalworking-group
http://www.antagene.com/en/antagene/about-us

Sak 51

Sak 52
Sak 53

Sak 54

Stine er foreslått som NBSKs representant i denne gruppen.
Harald sjekke med HAK om også andre kan være kandidater.

Harald

b) Møte med HAK, Harald følger opp

Harald

c) Status vedrørende RAS. Harald følger opp med HAK

Harald

d) Forslag fra HAK om inntjening sunnhetsfondet.
Svar sendes til Nina om videre progresjon.
Klubbens 30 års jubileum 2018.
Det må lages en tidsplan og komme med ideer på hvem som kan
være med i jubileumskomite. SU (februar 2017) utfordres til å
komme med ideer.

Harald

Redaktør trenger ny pc
Saken behandles på neste styremøte den 20.12.
Kassererjobben
Ellinor har tilbudt seg å ta årsregnskapet, hun trenger alle
regnskapene med bilag tilsendt. Nicolai sender ut en streng mail
med frist for regnskap i midten av januar. Sendes andre uken i
februar.
Nicolai har bedt seg fritatt fra årsmøtet.
Eventuelt
Intet

Harald Amundsen
Referent

www.berner-sennen.no

Nicolai

