
Norsk Berner Sennenhundklubb 
Styremøte  

 

Referat fra styremøte nr. 13, 2017 

Tid: Torsdag 06.04.2017, kl. 20.00  

Sted: Skype 

Tilstede: Dagfrid Hokstad, Gudrun Kjøsnes, Håkon Kristiansen, Jon Jerre, Nicolai Brechan og Tone 

Alstad Pettersen 

Forfall: Ingen forfall 

Referent: Tone Alstad Pettersen 

 

Sak 89/16-17: Godkjenning av saksliste 

Sak 90/16-17: Godkjenning av referat 

Sak 91/16-17: Årsmelding 

Sak 92/16-17: Regnskap 

Sak 93/16-17: Budsjett 

Sak 94/16-17: Eventuelt 

 

Sak Sak Ansvar/frist 

Sak 89 
16/17 

Godkjenning av saksliste 
Saksliste ble godkjent. 
 

 
 
 

Sak 90 
16/17 

Godkjenning av referat 
Referat ikke sendt ut for kommentar. Sendes ut så fort som mulig. 
Gjennomgang av saker fra møte nr 12: 
- Tidspunkt for møte med litterær komite må avklares. 
- Logo er lagt på nettsiden i pdf og jpg-form. Ligger i 

dokumentarkiv. 
- Inventarliste er sendt ut til styret. 

 

 
Tone/snarest 

Sak 91 
16/17 

Årsmelding 
Vi har fått inn noen kommentarer til årsmeldingen. Jon korrigerer og 
legger ut revidert årsmelding. 
 

 
 
Jon/15.04. 

Sak 92 
16-17 

Regnskap 
Komplett regnskap med endelige tall ikke mottatt fra Ellinor. 
Gjennomgikk det som var mottatt. Dagfrid og Nicolai går gjennom 
med Ellinor før det legges ut av Jon. 
 

 
 
Dagfrid/Nicolai 
Jon/15.04. 

Sak 93 
16-17 

Budsjett 
Forslag til budsjett ble gjennomgått og godkjent av styret med noen 
endringer. Ellinor går gjennom endringene før Jon legger det ut på 
nettsiden.  
 

 
 
 
Jon/15.04. 

Sak 94 
16-17 

Eventuelt 
Postboksen vår 
Vi har ikke mottatt nøkkel ennå og Dagfrid sjekker opp med Posten 
om det på grunn av situasjonen som har oppstått er mulig å få åpnet 
postboksen på annet vis. 

 
 
 
 
Dagfrid/snarest 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 NBSKs utstilling i Letohallen 

Dårlig tilbakemelding på dugnadshjelp. Det er kun avd. Buskerud som 
har svart. Hvis for få stiller opp, må UK ev ha bistand fra styret. 
 

 
 
Info 

 Avklaring rundt utsendelse Berner’n og bladet Hundesport 
Nummer 1 av Berner’n går også til medlemmer som ikke har betalt 
fordi det brukes medlemsliste pr. 31.12. foregående år. Dette fordi at 
årsmøtepapirene sendes ut med nr. 1, og fristen for betaling av 
medlemskap er flyttet. Litt usikker på om dette gjelder Hundesport. 
 

 
 
 
 
Info 

 Husstandsmedlemmer 
Side angående medlemmer og husstandsmedlem må vaskes. 
Jon oppdaterer saken angående hvordan bli medlem. 
 

 
 
Jon 

 Alliansen raseklubber 
Det koster kr 1,- pr medlem å være med. NBSK står sterkere sammen 
med andre raseklubber. 
Saken utsettes til neste møte.  
 

 
 
Info 

 

Neste møte: tirsdag 25.04.17, kl. 20.00. 
 
Tone Alstad Pettersen 
Referent 


