Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte
Referat fra styremøte nr. 14, 2017
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Tirsdag 02.05.2017, kl. 20.00
Skype
Dagfrid Hokstad, Gudrun Kjøsnes, Håkon Kristiansen, Jon Jerre, Nicolai Brechan og Tone
Alstad Pettersen
Ingen forfall
Tone Alstad Pettersen

Sak 95/16-17: Godkjenning av saksliste
Sak 96/16-17: Gjennomgang og godkjenning av referat 12 og 13
Sak 97/16-17: Fra NKK:
a) Breed Specific Instructions. Innspill fra HAK
b) Lovmaler for klubb og forbund (Ref. fra alliansen)
c) Disiplinærsystemet (ref. fra All)
d) Bruk av elektroniske kritikker - videre behandling
e) Instruktørutdanning trinn II – videre behandling.
Sak 98/16-17: Innmelding i raseklubbaliansen
Sak 99/16-17: Årsmøte 2017
Sak 100/16-17: Eventuelt
Sak
Sak 95
16/17

Sak
Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble godkjent.

Sak 96
16/17

Gjennomgang og godkjenning av referat 12 og 13
Referatene gjennomgått, godkjent og kan legges ut på nettsiden.

Sak 97
16/17

Fra NKK
a) Breed Specific Instructions. Innspill fra HAK
Svar fra HAK: «Spørreundersøkelse om Breed Specific Instructions
regarding exaggerations in pedigree dogs (BSI), på norsk
rasespesifikke dommerinstruksjoner. BSI skal revideres i år, og i den
forbindelse er deres innspill verdifulle. Forrige runde ønsket vi at det
skulle settes fokus på gemytt, haser/overkoding, kryss/høy haleføring
og proporsjoner (9:10,50/50). Nå ønsker vi fokus på bakbensvinkler og
haser. Ønsker også fokus på vinkler fram/skulderplassering, samt kryss
og haleføring, proporsjoner og gemytt.»
Svar fra HAK legges inn i spørreundersøkelsen og sendes inn av styret.
b) Lovmaler for klubb og forbund (Ref. fra alliansen)
Gått gjennom i fellesskap. Dersom noen eventuelt skulle ha nye
kommentarer, sendes disse til Dagfrid snarest. Dagfrid sender svar til
NKK.

Ansvar/frist

Dagfrid

Dagfrid

Norsk Berner Sennenhundklubb
c) Disiplinærsystemet (ref. fra alliansen)
Gjennomgått saken, samt referat fra Raseklubbenes Fellesallianse
(RSA). Forslaget fra NKK gir ingen ankemuligheter på lavere nivå, noe
som strider mot norsk lov. Styret er enig i RSA sine kommentarer, og
saken behandles i det nye NBSK styret.
d) Bruk av elektroniske kritikker – videre behandling
Saken sendes til UK for uttalelse før den diskuteres i styret.

Dagfrid

e) Instruktørutdanning trinn II – videre behandling
Saken sendes til BK for uttalelse før den diskuteres i styret.

Dagfrid

f) Høringssvar til NKK – Registrering av alvorlig arvelig sykdom i
dogweb
Svar fra HAK: «HAK støtter dette forslaget. Vi ønsker at hunder som
blir avlivet uten diagnose også rapporteres inn. Kunne også tenkt oss
at det ble skrevet om kull ble født ved keisersnitt/ og eller naturlig
fødsel. Dette svarer vi på når kull blir registrert, så det kunne kanskje
vært mulig å få det også inn i dogweb, i alle fall at klubbene kunne fått
brukt denne infoen/hatt tilgang til denne for å legge de inn i sine
statistikker.»
Dagfrid sender svar til NKK.
Sak 98
16-17

Dagfrid

Innmelding i Raseklubbenes Fellesallianse (RFA)
Kontingenten for deltakelse er kr. 1 pr. medlem, begrenset nedad til
kr. 500 pr. klubb og oppad til kr. 2.500,- pr. klubb. Medlemstall tar
utgangspunkt i 31.12 året før.
Styret mener at det har vært veldig nyttig å ha kontakt både ifht RSmøte, samt innspill på saker som vi kanskje ikke har kompetanse på
selv.

Sak 99
16-17

Styret går inn for å melde NBSK inn i RFA. Kr. 941 overføres til RFA.

Kasserer

Årsmøte 2017
Dagfrid tar ut oppdatert medlemsliste lørdag morgen for å sjekke mot
stemmesedler.

Dagfrid
Jon

Årsmøteprotokollbok mangler. Jon sjekker opp i esker fra Harald før
årsmøtet. (I ettertid – bekreftes at dette er sjekket opp, ingen
protokoll finnes).
Jon Jerre foreslås som møteleder fra styret.
Forslag på referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen
foreslås når en ser hvem som er på møtet.
Etter årsmøtet er det utdeling av premier og diplomer til
mestvinnende hunder.
Dagfrid har sendt ut invitasjon til alle mestvinnende.
Jon lager mal for diplomer

Jon

Norsk Berner Sennenhundklubb
Nicolai kan ikke være til stede på årsmøtet. Styret må få komplett
regnskap tilgjengelig fra revisor slik at det er mulighet for å svare på
spørsmål.
Liv har med premier.
Mat og drikke er bestilt av Dagfrid.
Sak 100 Eventuelt
16-17 Postboksen vår
Jon har tømt postboksen vår. Dagfrid har fått alle brev. Det lå ca. 3540 stk. Berner’n som har kommet i retur.
Posten setter inn ny lås og så får vi ny nøkkel. Jon ordener dette.
Ny kasserer
Innkomne papirer samt kodebrikke overleveres til ny kasserer etter
årsmøtet.
Kasser som er hentet hos Harald gås gjennom av Jon før årsmøtet, og
han tar med eskene opp til årsmøtet.

Jon

Nicolai

Jon

Hilde Berntsen etterlyste mer innspill til jubileumskomiteen.
- Opplag, restlager, kostnad for forrige bokproduksjon?
- Dagfrid og Jon tar skypemøte med Hilde og Stig før årsmøtet
for avklaring. (I ettertid ble det besluttet å utsette dette)
Saker hos Stine
Jon tar kontakt med Stine og spør om omfang på det hun har. Jon
henter ev. dette før årsmøtet.
Vi har fått vårt et nytt medlem på Svalbard. Hun blir bedt om å skrive
litt til Berner’n i et senere nummer, om det å ha berner på Svalbard.
Jon følger opp mot Marie.
Nicolai, Gudrun og Tone ble takket for innsatsen, da dette var siste
styremøte denne perioden.

Neste møte: avklares etter årsmøtet, innkalling kommer.
Tone Alstad Pettersen
Referent

Jon

