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Sak 2. Årsmelding for 2016/17 (revidert 6.4.2017) 
 

 

Styret har i perioden 16.04.16 – 06.05.17 bestått av: 

 

Leder:  Stine Bøe (trakk seg 11. november 2016) 

Nestleder: Dagfrid Hokstad (Fungerende leder fra 11. november 2016.) 

Sekretær: Harald Amundsen (*) 

Kasserer: Nicolai Brechan 

Styremedlem: Håkon Kristiansen 

1. varamedlem/styremedlem: Jon Jerre (opprykk til styremedlem fra 11.11.2016) 

2. varamedlem/1. varamedlem: Gudrun Kjøsnes (opprykk til 1. varamedlem fra 11.11.2016) 

 

(*) Harald Amundsen avgikk ved døden 27.2.2017 etter kort tids sykdom. Tone Alstad 

Pettersen tilbød seg å bistå styret med sekretærfunksjonen i den gjenværende tiden frem til 

årsmøtet. 

 

Årsmeldingen er i hovedsak bygget opp etter mandatet som ble gitt av årsmøtet 2016 gjennom 

styrets arbeidsprogram. 

 

Klubben har ved årets slutt 826 hovedmedlemmer, 69 husstandsmedlemmer og 2 

æresmedlemmer. Totalt var det 897 medlemmer ved årsskiftet. Ved forrige årsskifte var 

medlemstallet 1002, en nedgang på 105 medlemmer.. 

 

Ivareta klubbens daglige virksomhet herunder sikre en god økonomisk styring av 

klubben 

Styret har etter beste evne ivaretatt de oppgaver som er pålagt gjennom årsmøtet. Som det 

fremgår av oversikten over hvem som sitter i styret, trakk leder seg i november 2016. 

Nestleder ivaretok driften sammen med styrets medlemmer. På grunn av flere forhold 

(sykdom, kapasitetsproblemer, tekniske problemer etc.) har styret ikke fullt ut gjennomført 

det planlagte programmet.   

 

Det har i perioden frem til årsmøtet vært avholdt 12 styremøter, hvorav 10 har vært avholdt 

som møter via Skype. I tillegg har saksbehandling foregått ved utstrakt bruk av e-post og 

telefon. Planlagt SU-møte i oktober 2016 ble avlyst, da det ikke var nok saker.  

 

Økonomien i NBSK er god. Synkende medlemstall fører til mindre inntekter enn budsjettert. 

Men samtidig resulterer et avlyst SU, samt en utgivelse mindre av Berner’n, til vesentlig 

mindre utgifter. Det vises til årets regnskap.  

 
NBSK var representert ved Stine Bøe og Dagfrid Hokstad på NKKs representantskapsmøte i 

november 2016. 

 

Nytt av året er at en del raseklubber har valgt å gå sammen i en allianse; «Raseklubbenes 

Felles Allianse». Formålet er å kunne stå sammen i saker en ønsker å fremme som raseklubb. 

NBSK har foreløpig valgt å avvente innmelding, men vinterens sak hvor NKK har lagt 

utstilling til pinsen, viser at vi som klubb har fordeler av å være medlem i alliansen. Etter et 

felles brev til NKK, forsøkes det nå å flytte NKK-utstillingen. 
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Utgivelse av Bernern. 

Det har vært en del utfordringer under oppstarten for den nye redaktøren for Bernern, blant 

annet sykdom og tekniske problemer med nettilgang. I tillegg kom det inn lite stoff til nr. 2.  

 

Styret besluttet derfor å slå sammen nr. 2 og 3. Styret, ved leder og sekretær, har brukt mye 

tid sammen med den nye redaktøren for å få produksjonen av Berner’n i gang igjen.  

 

Allsidighetsprisen 2016  

Prisen ble tildelt INT UCH RL1 Latrudas Foenix From The Ashes med fører og eier Stine Bøe. 

Foenix er som prisen tilsier, en allsidig hund, med erfaring fra lydighetsringen, rallylydighet, 

eksteriør mm. Hun har også hatt to kull valper i løpet  av perioden som allsidigheten regnes ut 

fra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Samarbeidsutvalgsmøter 
Det er arrangert ett samarbeidsutvalgsmøte i februar 2017. Høstens møte (2016) ble avlyst på 

grunn av for få saker. I tillegg til årsmøtesakene, ble vinterens møte brukt til videre 

idemyldring og planlegging av jubileet i 2018, evaluering og videreutvikling av Berner’n, 

samt andre aktuelle saker. 

 

Pinsetreffet 
Pinsetreffet ble avviklet på tradisjonelt vis, Til tross for at pinsa kom tidlig var det god 

påmelding. Det var påmeldt 118 hunder, fordelt på 13 valper, og 86 hunder i eksteriør. Disse 

ble bedømt av dommer Inger Dahle, Det var 19 hunder påmeldte i lydighet fordelt på alle 

klasser, også den nye FCI klasse 3. Lydighetsprøvene ble bedømt av Rune Bjerkelund. 

Rallylydighet var temaet for frokostseminaret og for trening etterpå. Søndag var det uoffisiell 

rallylydighetskonkurranse. Instruktør og dommer var Ann Katrin Neby.  

 

Bistå avdelinger i deres arbeid 

Styret har ikke fått henvendelser fra avdelingene om bistand. Vi har heller ikke gått aktivt ut 

med tilbud. 

 

I samarbeid med råd og komiteer sette aktivitetsmål og bidra til å nå målene 

Styret har støttet leder i brukshundkomiteen i å formulere mål og utarbeide budsjett. 

Effektkomiteen ble vedtatt nedlagt og styret har forsøkt å selge ut mest mulig av resterende 

effekter, samt tilbudt avdelingene å kjøpe varer til reduserte priser. 

  

Arbeide for et godt samarbeidsklima i klubben 

Styret har fulgt opp de henvendelsene som er kommet, og opplevelsen er at 

samarbeidsklimaet i klubben er stort sett bra. 

 

Være synlige i Berner-Norge og være representert på utstillinger arrangert av NBSK og 

klubbens avdelinger. 

Styret har vært representert på klubbens spesialer der det har vært mulig. Styrets rosett til 

spesialenes eldste hund har vært delt ut og synes å ha blitt godt mottatt. 

 

I samarbeid med NKK tilby medlemmene hundefaglig kunnskap 

Vi har formidlet informasjon om kurs arrangert av NKK. 
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Satsingsområder for 2016-2017: 

 

• Følge opp arbeidet med Rasespesifikk Avls-Strategi (RAS). 
HAK hadde sammen med styret som mål å få ferdig RAS. HAK har på initiativ fra 

styret, gjenopptatt arbeidet, og vil legge fram dokumentet på medlemsmøtet som 

holdes under pinsetreffet. Deretter sluttføres det. RAS skal følges opp en gang pr år, 

og revideres hvert 5.år. 

 

• Synliggjøre Avlsrådets arbeid. 

Etter årsmøtet 2016 skiftet Avlsrådet navn til Helse- og avlskomiteen (HAK). 

Etter en kort periode med litt labert samarbeid, hadde HAK og styret et møte for å 

avklare arbeidsfordelingen og rydde unna misforståelser. Etter dette har samarbeidet 

vært godt. Styret og HAK har diskutert videre arbeid, og har besluttet å styrke arbeidet 

for neste periode.  

 

• Kompetanseheving om helse og sunnhet i rasen hos den gjengse bernereier. 

Styret har ikke hatt kapasitet til å arbeide med dette. 

 

• Etablere flere internasjonale kontakter. 

Stine Bøe var kontaktperson internasjonalt. Etter at hun trakk seg er arbeidet med å 

utpeke en ny person startet. 

 

• Fylle klubbens nettsider med generell informasjon om rasen og historisk 

materiale. 

Vi har måttet prioritere å forbedre nettstedet ved å etablere en bedre kalenderløsning.  

Arkivet er også systematisert og gjort lettere søkbart. Selskapet som drifter nettstedet 

vårt (SmartMedia) har vært engasjert for å utføre arbeidet. 

 

• Evaluere klubbens medlemsblad. 

Styret og redaktør har forberedt en evaluering og drøfting. Denne fant sted på SU 

vinteren 2017. 

 

• Forberede klubbens trettiårsjubileum i 2018. 

På SU møtet vinteren 2017 ble det gjennomført en idedugnad om hvordan vi kan 

markere jubileet. Det kom fram mange gode ideer som kan overlates til 

jubileumskomiteen. Arbeidet med å danne jubileumskomite er igangsatt. 

 

• Større og bredere fokus på brukshundarbeid, med videre spekter og lavere 

terskel for å nå flere medlemmer. 

Styret har støttet brukshundkomiteen i planleggingsarbeid som resultert i forslag om 

Bernerfestival i 2017 og 2018. 

 

• Utvikle fortrinnsvis nettbasert infopakke til medlemsrekruttering  
Styret har av kapasitetsmessige årsaker utsatt dette arbeidet. 

 

• Synliggjøre og utvikle ytterligere fordeler ved medlemskap i NBSK, både 

nasjonalt og for avdelingene. 
Styret har av kapasitetsmessige årsaker utsatt dette arbeidet  
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• Arrangere praktisk avlsseminar - fra parring til levering, hvor oppdrettere og 

avlsinteresserte kan utveksle erfaringer. 

Styret har av kapasitetsmessige årsaker utsatt dette arbeidet  

 

• Tydeliggjøre praksis for kompensasjon ved dugnadsjobbing. 

Styret har av kapasitetsmessige årsaker utsatt dette arbeidet  

 

 

 

Styret   

 

Dagfrid Hokstad (s) 

 

Jon Jerre (s.)             Nicolai Brechan(s.)   Håkon Kristiansen (s.) 

 


