Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra styremøte 9 2016/2017
Sted: Skype

Dato: 12.1.2017.

Tid: 20:00

Tilstede:

Dagfrid Hokstad, Gudrun Kjøsnes, Håkon Kristiansen, Jon Jerre og Harald
Amundsen.
Meldt forfall: Nicolai Brechan,
Referent:
Harald Amundsen
Saksliste:
Sak 60 Godkjenning av innkallingen
Sak 61 Referat fra forrige styremøte
Sak 62 Årsmøtesakene
Sak 63 Forberede 30 års jubileet.
Sak 64 Hva ønsker vi med Bernern.
Sak 65 Brukshundkomiteen saker til SU
Sak 66 Sak fra avd Østfold ang bruk av klubbens oppdretterliste.
Sak 67 Eventuelt:
1. Ny pc til redaksjonskomiteen.
2. Uttalelse til NKK angående rallylydighet.
3. Allsidighetsprisen.
4. Valgkomiteen ønsker at HAK kommer på SU.
5. Årshjulet.
6. Rallylydighet.
7. Finansiering av sunnhetsfondet.
8. Få i stand en ryddigere arkivering av styrets dokumenter.

Nummer Saksbeskrivelse
Sak 60
Godkjenning av innkallingen.
16/17
Innkallingen ble godkjent.
Sak 61
16/17
Sak 62
16/17

Godkjenning av referat fra forrige møte
Det ble konstatert at disse ikke er ferdige.
Årsmøtesakene
Agenda ble drøftet og Harald skal gjøre ferdig et forslag som
gjennomgås og legges ut.
Årsmeldingen.
Harald lager et utkast til styremøte den 19.1.2017.
Regnskap og budsjett til årsmøtet.
Nicolai hadde forfall, så vi fikk ikke drøftet dette. Det vil ikke
bli ferdig til SU, og legges frem på årsmøtet, slik som i fjor.

www.berner-sennen.no

Ansvar

Harald

Harald

Norsk Berner Sennenhundklubb
Nummer Saksbeskrivelse
Under drøftelsene på SU vil spørsmålet om finansiering av
sunnhetskomiteen bli drøftet – skal det gå et direkte bidrag fra
kontingenten?

Ansvar

Kontingent 2018.
Blir lagt frem på årsmøtet.
Arbeidsplan for styret.
Jon lager et utkast til neste styremøte.
Sak 63
16/17

Jon

Forberede 30 års jubileet.
Styret ønsker en dugnad på SU hvor vi diskuterer hvordan vi
skal markere jubileet. Vi har tidligere konsentrert oss om rasen
og dens historie i Norge. Skal vi denne gangen fortelle klubbens
historie, fra vi var med i Klubben for store selskapshunder frem
til i dag?
Vi må ha en komité som kan jobbe med dette, med forslag til
medlemmer.
Harald skriver noe som grunnlag for diskusjon på SU. Dette
sendes ut før møtet, slik at deltagerne kan forberede seg.

Sak 64
16/17
Sak 65
16/17

Hva ønsker vi med Bernern?
Jon og Marie lager et grunnlag for diskusjoner på SU
Brukshundkomiteen saker til SU
Brukshundkomiteen har to saker som de ønsker diskutert på SU.
a. Ferdighetsmerker for trekk og kløv. En skisse er i disse
dager på høring til et antall ildsjeler i klubben. En
oppsummering og mulig konklusjon vil bli presentert på
møtet, og jeg kan tenke meg å la representantene
gruppesamtaler/workshop på tema.
b. Bernerfestuka på Venabygdsfjellet i starten av august.
Priser, innhold og praktiske sider.
Det settes av tid til dette på SU.

Sak 66
16/17

Harald

Sak fra avd Østfold ang bruk av klubbens oppdretterliste.
Avd Østfold ønsker at vi tar opp på SU;
Oppdrettere av bernersennen som ønsker å stå på NBSK sin
oppdretterliste, skal formidle sine kull via NBSK sin
valpeformidling.
www.berner-sennen.no

Jon.

Norsk Berner Sennenhundklubb
Nummer Saksbeskrivelse
”Kullet” skal publiseres på NBSK sin valpeformidling snarest
etter paring har funnet sted, og senest fire uker etter
Styret setter dette opp som en sak på SU
.
Sak 67
Eventuelt
16/17
1. Ny pc til redaksjonskomiteen.
Jon følger opp dette overfor Marie
2. Uttalelse til NKK angående rallylydighet.
Harald bruker uttalelsen kommet fra
brukshundkomiteen og sender inn en uttalelse til
NKK

Ansvar
Harald

Jon

Harald

3. Allsidighetsprisen.
Jan Roar etterlyser medlemmer i en komité.
Gudrun oppnevnes i komiteen fra styret.
Sendes tilbake til BK. De får finne en eller annen i
bruks til komiteen, f.eks. Mariann Amundsen.
Harald svarer Jan Roar.
4. Valgkomiteen ønsker at HAK kommer på SU.
Dagfrid snakker med Kjersti og blir enige om hva
som gjøres.

Harald

Dagfrid.

5. Årshjulet
Jon etterlyser innspill slik at han kan lage et utkast.
6. Rallylydighet.
Utsettes til neste styremøte.
7. Finansiering av sunnhetsfondet.
Dagfrid kontakter Nina i Bergen.

Dagfrid

8. Få i stand en ryddigere arkivering av styrets
dokumenter.
Jon lager en systematisk løsning i OneDrive.

Jon

Neste møte 19.1.2017 klokka 19.
Harald Amundsen
Referent

www.berner-sennen.no

