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Årsmøteprotokoll 2017 
 

Protokoll fra ordinært årsmøte i Norsk Berner Sennenhundklubb, lørdag 06.05.2017, Nebbenes Kro. 

Møtestart kl. 1200. 

Antall fremmøtte, 18 stk., hvorav alle var stemmeberettigede. 5 stk av de fremmøtte hadde avgitt 

forhåndsstemme, det vil si 13 stemmeberettigede i salen. To av forhåndsstemmene til valget ble 

forkastet pga. feil ved innsending som medførte at det ikke var mulig å sjekke om innsender var 

stemmeberettiget.  

Fungerende leder ønsket velkommen, og møtet ble innledet med 1 minutts stillhet til minne om Odd 

Harald Færstad Amundsen.  

 

Sak 1: Åpning og konstituering 

a) Som møteleder ble Jon Jerre valgt ved akklamasjon. 

b) Som referent ble Janne Ekse valgt ved akklamasjon. 

c) Innkalling og saksliste ble godkjent 

d) Turid Wettre og Steinar Granlund ble valgt til å underskrive protokollen ved akklamasjon. 

e) Wenche Loftu, Steinar Skyrud, Bente Østmo og Mia Caroline Sandøy ble valgt som tellekorps 

ved akklamasjon. 

 

Sak 2: Årsmelding for 2016–2017 

Etter at Årsmeldingen var offentliggjort, ble styret gjort oppmerksom på enkelte feil. Dette ble 

rettet/oppdatert. Møteleder gikk igjennom Årsmeldingen, og det kom følgende innspill: 

Korrekt antall styremøter avholdt, rettes til 14. 

Økonomien i NBSK rettes til svært god, (etter innspill fra salen), i årsmeldingen står den beskrevet 

som god. 

Det ble enighet om at man navngir leder (Stine) og sekretær (Harald), når disse omtales i 

Årsmeldingen, her i forbindelse med avsnittet om utgivelsen av «Berner’n». 

Det kom spørsmål fra salen om hvorfor SU-møtet må avholdes så tidlig på året. Dette ble ytret ønske 

om å flytte det  til mars, slik at regnskap og alle saker er klare. Styret og valgkomiteen forklarte at 

årsak til tidlig avvikling, har med langtidsplanlegging å gjøre. Det har vært forsinket innlevering fra 

enkelte komiteer, det er normalt en hektisk periode for kasserer og revisorer, (som i tillegg til sine 

verv i NBSK, har tilsvarende tidspress i sitt daglige virke innen samme arbeidsområde).  

Årsmøtepapirer skal inn i «Berner’n», som når alle våre medlemmer. Trykkingsplanen for «Berner’n», 

er lagt langt frem i tid. Det må vurderes om innkalling/saksliste til Årsmøtet, ikke skal publiseres i 

«Berner’n», men kan gå pr. post, eller sendes i mail. Det er signaler som tyder på at NKK åpner også 

for godkjenning av innkalling på andre måter enn via adressert post.  
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Satsingsområder for 2016-2017: 

Under punktet om forberede klubbens trettiårsjubileum, rettes setningen «På SU møtet vinteren», til 

«På SU møtet i februar».  

Under punktet om Brukshundarbeid, og Bernerfestival, fjernes året 2017.  Her legges det til at 

jubileumskomiteen er en todelt komite, der den litterære komiteen er nedsatt og har startet 

arbeidet. Denne består av: Liv Flathus, Stig Odenrud, Jon Jerre, Marie Reime Røthe og Hilde Berntsen 

(leder). 

Avsnittet om fordeler med medlemskap i NBSK: Spørsmål fra salen; Hva gjør vi for å få opp 

medlemstallet? Hvorfor kutte antall utstillinger der bernere kan stilles. Hvorfor må NBSK sette et tak 

på antallet når ikke NKK gjør det samme? Hvorfor er det ikke lov å ha utstilling nord i landet, når 

dette faller på samme dato som eksempelvis årsmøtet, som avholdes i sør? Styret kommenterte at 

utspillet om reduksjon i antall utstillinger kom opprinnelig fra NKK. For å hindre at antallet utstillinger 

ble redusert så mye som NKK ønsket, gjorde mange klubber mottrekk ved å kutte selv. Saken har 

vært oppe på SU, som anbefalte å si nei til alle utstillinger som var samtidig med NBSKs 

arrangementer.  

Under punktet om å arrangere praktisk avlsseminar, ble det kommentert at dette hører inn under 

HAK og ikke bør være styrets arbeidsoppgaver. Dette ble besvart med at det sittende styret ønsket 

dette. Derfor står det på styrets arbeidsprogram, men som utsatt pga. kapasitetsproblemer. Punktet 

tas opp igjen og flyttes evt. til HAK/gjøres i samarbeid med respektive komiteer. 

Det ble poengtert viktigheten av å ikke ha for store ambisjoner, men at styret gjør ferdig oppgavene 

og vurderer forløpende hvor mye de har kapasitet til å gjennomføre. 

Med bakgrunn i ovennevnte kommentarer, ble årsmeldingen enstemmig vedtatt. Godkjent 

årsmelding er vedlagt Protokollen. 

 

Sak 3: Revidert årsregnskap for 2016 

Kasserer var ikke tilstede, så revisor Wenche Loftu svarte på spørsmål i forbindelse med 

årsregnskapet. Klubben har et positivt resultat på kr. 32.424,-.  

Regnskapene for de ulike komiteene, ble gjennomgått: 

Revisor anbefaler at det ikke er kassebeholdning ved årsslutt.  

Effektkomiteen er registrert med en kontantbeholdning på kr. 4.370,- og revisor har bedt om 

tilbakemelding på om dette beløpet eksisterer eller skal avskrives. Det bør også foreligge en oversikt 

over hva som er igjen av effekter, da komiteen ble nedlagt ved forrige årsmøte. Varebeholdningen 

(kr. 95.056,-) er ført som tap mot innkjøpsvarer.  

HAK: Støtte fra Sunnhetsfondet, kr. 12.500,- gjelder refusjon pretest/SH-test. (25 stk. x 500). 

Det ble stilt spørsmål ved følgende utestående fordringer: 

Utestående fordringer:  Kr. 70.051,-. Beløpet består av mva. kompensasjon, som ikke kommer inn på 

konto før påfølgende år, forskuddsbetalte kostnader for 2017 til Smart Media og medlemskontingent 

for 2016 men innbetalt i 2017. 



Norsk Berner Sennenhundklubb 

3 
 

Utestående fordringer Utstillingskomiteen: kr. 65.613,-.  Dette er dommerkostnader i forbindelse 

med dobbeltutstillingen, der NBSK legger ut for Norsk Dobermanklub. Beløpet er godskrevet vår 

konto i 2017. 

Utestående fordringer Redaksjonskomiteen: kr. 33.075,-.  Dobbeltbetaling til trykkeriet. Revisor 

ønsker ikke at beløpet skal motregnes men at man heller sørger for tilbakebetaling straks en slik feil 

oppdages. Det  er ikke visshet i om beløpet er returnert NBSK. Følges opp av kasserer. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte kommentarer, ble årsregnskapet enstemmig vedtatt. Godkjent 

årsregnskap for NBSK, med signert revisors beretning, er vedlagt Protokollen. 

 

Sak 4: Styrets arbeidsprogram for 2017 – 2018 

Forslag til Styrets arbeidsprogram for 2017 – 2018 ble gjennomgått.  

Punktet om følge opp mål fra Rasespesifikk Avls-Strategi (RAS): Her korrigeres teksten siden RAS er 

ikke helt ferdigstilt. 

Resten av punktene i saken, ble enstemmig vedtatt uten kommentarer. Godkjent arbeidsprogram er 

vedlagt Protokollen. 

 

Sak 5: Budsjett for 2017 

Budsjettforslaget for 2017 ble gjennomgått. Det er budsjettert med underskudd for 2017, noe som 

skyldes jubileet. 

Det er også noe usikkert mht. inntekter i utstillingskomiteen. På vårutstilling i Letohallen i år, var det 

200 færre påmeldte hunder. Dette da Roskilde (DK) har flyttet sin utstilling og denne kolliderer med 

vår. Det samme kan gjelde 3-dagers utstilling i Norrkøping (S), samtidig som vårt pinsetreff. Dette kan 

resultere i at deltakere prioriterer annerledes og da velger å delta utenfor Norge. 

Spørsmål om det ikke burde vært budsjettert med et høyere beløp i forbindelse med klubbens 

hjemmeside. Hjemmesiden oppfattes som for dårlig oppdatert og det tar for lang tid før informasjon 

blir lagt ut, sammenlignet med f.eks. det som blir publisert på Facebook. Styret påpekte at det er de 

enkelte avdelinger og komiteer sitt ansvar å holde egne sider oppdatert. HAK fikk ros for jevnlig og 

god oppdatering av klubbens hjemmeside.  

Det kom spørsmål fra salen om de ulike komiteene har det utstyret som trengs for å gjøre jobben? 

Bør det f.eks. investeres i et regnskapsprogram som kan benyttes av flere brukere? (komiteene). 

Revisor tilbød seg å sjekke hva dette anslagsvis koster. Det ble vedtatt å sette av kr. 10.000 i 

budsjettet for 2017, til investeringer av ulik art. 

Med ovennevnte endringer, ble budsjettet for 2017 enstemmig vedtatt. Godkjent budsjett ligger 

vedlagt Protokollen. 

 

Sak 6: Kontingent for 2018 

Forslaget om at kontingenten holdes på det samme nivå som 2016/2017, ble enstemmig vedtatt.  
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Sak 7: Innføring av klubbchampionat for berner sennenhund. 

Denne saken er trukket tidligere, og er følgelig ingen årsmøtesak. 

 

Sak 8: Valg i henhold til lover 

Komitè/råd Navn  
 For Mot Blank 

Styret   
 

   

Leder Stein Fauske Ny   2 år 32 7  
Sekretær Bjørg W. Andreassen  Ny  1 år  38 1  
Kasserer Janne Ekse  Ny  2 år  36 1 2 

Styremedlem Jon Jerre  Nytt verv 1 år  38  1 

1. varamedlem Håkon Kristiansen  Nytt verv  1 år  38  1 

2. varamedlem  Kjersti Rosvoll Ny  1 år 38  1 

   
 

   

Helse- og avlskomite   
 

   

Leder Inger Cecilie Grønnerød Ny 2 år 25 12 2 

Medlem Hilde Holst  Ny 2 år 29 10  

   
 

   

Brukshundkomite   
 

   

Medlem Cathrine B. Johansen Gjenvalg 2 år 36 3  
Medlem Mari-Ann Amundsen Gjenvalg 2 år 39   

   
 

   

Utstillingskomite   
 

   

Medlem Bente Risto Holmen Gjenvalg 1 år 39   

Medlem Felicia Jakobsson Gjenvalg 2 år 39   

   
 

   

Redaksjonskomite   
 

   

Medlem Inger Vinje Gjenvalg 2 år 38 1  

   
 

   

Revisjon   
 

   

Revisor Wenche Loftu Gjenvalg 2 år 38 1  
Vara revisor Guro Fossen Schlytter Gjenvalg 1 år 36  3 

   
 

   

Valgkomite   
 

   

Medlem 
Anne Gunn 
Hundhammer Gjenvalg 

2 år 
34 5  

Medlem Berit Lindvik Gjenvalg 2 år 38 1  
Medlem Kjersti Olsen Ny 2 år 35 3 1 
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Årsmelding for 2016 – 2017, godkjent på årsmøtet 6.5.2017 

 
 

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 14 styremøter, hvorav 12 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 svært god. Synkende medlemstall fører til mindre inntekter enn 
budsjettert. Men samtidig resulterer bl.a. et avlyst SU til 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 ble det besluttet 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 (Stine Bøe) og sekretær 
(Harald Amundsen), 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 HAKs 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 i februar 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. I tillegg er 
det nedsatt en litterær komite som arbeidet med å lage en jubileumsbok/hefte. Denne  
består av: Liv Flathus, Stig Odenrud, Jon Jerre, Marie Reime Røthe og Hilde Berntsen 
(leder). 
 

 Større og bredere fokus på brukshundarbeid, med videre spekter og lavere 
terskel for å nå flere medlemmer. 
Styret har støttet brukshundkomiteen i planleggingsarbeid som resulterte i forslag om 
Bernerfestival i 2018. 
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 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  
 

 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   
 
 

Fungerende leder Dagfrid Hokstad (sign) 
 



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

RESULTATREGNSKAP FOR 2016 (periode 01.01.-31.12.)

Tekst Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik 2016 Regnskap 2015
Inntekter
Kontingenter hovedmedlem -303 850,00 -321 000 -17 150 -319 325,00        
Kontingenter husstandsmedlem -7 250,00 -8 000 -750 -7 650,00            
Helse- og Avlskomiteen, inntekter -1 484,38 -1 500 -16 -2 488,09            
Sunnhetsfondet, inntekter -100,00 0 100 -1 000,00            
Effektkomiteen, inntekter -44 049,63 -60 000 -15 950 -94 718,55          
Redaksjonskomiteen, inntekter -21,18 0 21 -1 659,39            
Utstillingskomiteen, inntekter -438 398,81 -420 000 18 399 -506 064,81        
Mva-kompensasjon -53 810,00 -52 000 1 810 -48 254,00          
Renter -10 583,59 -10 000 584 -11 696,59          
Sum Inntekter -859 547,59 -872 500 -12 952 -992 856,43        

Utgifter
Helse- og Avlskomiteen, utgifter 19 138,00 20 000 862 16 333,67            
Sunnhetsfondet, utgifter 12 500,00 0 -12 500
Brukshundkomiteen, utgifter 0,00 10 000 10 000 2 635,62              
Effektkomiteen, utgifter 96 385,66 60 000 -36 386 103 547,18          
Redaksjonskomiteen, utgifter 236 941,80 228 000 -8 942 240 650,37          
Utstillingskomiteen, utgifter 361 033,30 380 000 18 967 457 905,18          
Årsmøte 5 300,00 4 000 -1 300 2 900,00              
SU-møter 40 115,00 80 000 39 885 88 954,00            
Reiseutgifter SU 8 827,00 26 000 17 173 31 296,81            
Styremøter, møter m/komiteer 2 220,00 8 000 5 780 5 344,00              
Reiseutg sentrale verv 8 895,00 12 000 3 105 8 810,50              
Gaver og blomster 1 075,00 2 000 925 1 490,00              
Premier og utmerkelser 8 883,00 7 500 -1 383 6 441,50              
Profilering og annonser 0,00 16 000 16 000 30 787,50            
Porto 1 459,50 2 000 541 1 370,80              
Bankgebyr 2 980,00 3 500 520 3 350,50              
Kontorrekvisita 439,00 2 000 1 561 1 038,00              
Data og web-utgifter 5 985,00 6 000 15 -                      
Datautstyr 0,00 0 0 -2 640,49            
Diverse utgifter 1 050,00 1 500 450 3 635,00              
Avskrivninger 3 846,00 3 800 -46 4 206,00              
Ny hjemmeside 10 000,00 10 000 0 -                      
Til avdelinger 0,00 0 0 7 850,00              
Utarbeiding RAS 0,00 10 000 10 000 -                      
Oppdretterseminar 0,00 10 000 10 000 -                      
Morarenter/ inkassoutg. 50,00 0 -50 1 203,78              
Sum utgifter 827 123,26 902 300 75 177 1 017 109,92       

RESULTAT -32 424,33 29 800 62 224 24 253,49
(-=overskudd, +=underskudd)



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

BALANSE PR. 31.12.2016

Tekst Pr. 31.12.16 Pr. 31.12.15
Eiendeler
Kasse effektkomiteen 4 370,00              14 769,00            
Kasse utstillingsktkomiteen 0,00                     -                       
Bank, driftskonto 27 177,27            23 584,06            
Bank Helse- og avlskomiteen 6 611,71              4 545,33              
Bank Effektkomiteen 7 709,63              17 653,25            
Bank Redaksjonskomiteen 2 615,83              55 412,01            
Bank Utstillingskomiteen 121 243,24         13 264,00            
Bank, plasseringskonto 128 093,95         885 763,90         
Fastrenteinnskudd 1 år 100.000 101 241,53         
Fastrenteinnskudd 2 år 600.000 606 983,61         
Sum kontanter og bankinnskudd 1 006 046,77      1 014 991,55      

Utestående fordringer 70 051,00            70 454,00            
Utestående fordringer Effektkomiteen -                       930,00                 
Utestående fordringer Redaksjonskomiteen 33 075,00            1 650,00              
Utestående fordringer Utstillingskomiteen 65 613,94            627,50                 
Varelager Effektkomiteen -                       82 353,41            
Varelager Redaksjonskomiteen 599,00                 599,00                 
Varelager Utstillingskomiteen 20 460,00            12 784,17            
Sum utestående og varelager 189 798,94         169 398,08         

Sum omløpsmidler 1 195 845,71      1 184 389,63      

Utstyr Utstillingskomiteen -                       5 000,00              
Hengere 23 076,00            26 922,00            
Sum anleggsmidler 23 076,00           31 922,00           

Sum eiendeler 1 218 921,71      1 216 311,63      

Gjeld
Kortsiktig gjeld -179,75               -9 743,00            
Kortsiktig gjeld Effektkomiteen -                       -18 527,00          
Kortsiktig gjeld Redaksjonskomiteen -                       -                       
Kortsiktig gjeld Utstillingskomiteen -                       -1 724,00            
Sum (kortsiktig) gjeld -179,75               -29 994,00          

Egenkapital
Avsetninger
Midler fra nedl. avdelinger -10 895,11          -10 895,11          
Avsetning Sunnhetsfondet
Sunnhetsfondet IB -83 767,59
Inntekter fondet 2016 -100,00
Bruk av fondet 2016 12 500,00
Sunnhetsfondet UB -71 367,59 -71 367,59          -83 767,59          

Fri Egenkapital
Egenkapital IB -1 091 654,93
Årets resultat -32 424,33
Bruk/avsetning fondsmidler -12 400,00
Egenkapital UB -1 136 479,26 -1 136 479,26     -1 091 654,93     
Sum gjeld og egenkapital -1 218 921,71     -1 216 311,63     



REVISJONSRAPPORT 2016

Til Årsmøtet i Norsk Berner §ennenhundklubb

Vi har revidert regnskapet for Norsk Berner Sennenhundklubb,

med underliggende komiteer for regnskapsåret Z0!6
(Komiteene nii4, tidligere awikcnde regnskafsår. Perioden gikkfra 01. ] 1 foregåe1tde år oS

t.o.m. 3 1 . l0 inneværeåe regnsknpsar. wå er det bare Helse' og Avlslømiteen som har

awikende regnskapsår. Deindre komiteene har avslutning 31.12 ogfår derfur 14 mnd

regnslcapsperio de dette året).

Fremlagte regnskapers beholdninger av likvider er

overen;stemåerOe med kontouækriftrr fra bank. Vi mangler kassetelling fra en

komitd.

Alt av bokførte bitag er giennomgått.

Forskuddsbetalingei og påløpt gield er periodisert i regnskapet.

Regnskapet, iberJgnet unaeitiggende komiteer, er ryddig og oversiktlig ført'

Reiultatåt gjenspeiler etter vår mening klubbens drift for denne

regnskapsperioden"

De ting vi fant å bemerke, var ikke alvorlige og har ikke hatt betydning for

resultatet. Forslag til.forbedringer er sendt de det gjelder.

De fleste forslag til endringer i forbedringer vi foreslo i fior, er tatt til følge.

På bakgrunn av fremlagte regnskaper, samt foretatte kontroller,

kan vi iilrå ÅrcmøtetiNorsk Berner Sennenhundklubb

å godkjenne regnskaPet for 2016.

Eidsvoll Z}.apntZAl7

(sign)

Revisorer

KristoffeS Skj østad (qignl
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Styrets arbeidsprogram 2017–2018, godkjent på årsmøtet 6.5.2017 
 
Generelt 

 Ivareta klubbens daglige virksomhet i henhold til lovverket. 

 I samarbeid med valgkomiteen og angjeldende komite ha kontinuerlig oppfølging av 
komiteer, slik at de har nok fungerende oppnevnte medlemmer. 

 Arbeide for å synliggjøre berner sennenhund i Norge. 

 Være representert på arrangement som NBSK arrangerer, om mulig. 

 Arbeide for å spre informasjon om aktiviteter og kurs; både på tvers av avdelingene og 
kurs som arrangeres av andre. 

 
Satsningsområder for 2017 – 2018 (i prioritert rekkefølge) 
Sammen med klubbens tillitsvalgte, komiteer og avdelinger: 

 Ferdigstille og følge opp mål fra Rasespesifikk Avls-Strategi (RAS). 

 Forberede klubbens trettiårsjubileum i 2018. 

 Sikre større og bredere fokus på brukshundarbeid, med videre spekter og lavere terskel 
for å nå flere medlemmer.  

 Arbeide for å gjøre pinsetreffet mer attraktivt for et bredere publikum. 

 Synliggjøre og utvikle ytterligere fordeler ved medlemskap i NBSK. 

 Utvikle infopakke til medlemsrekruttering, fortrinnsvis nettbasert. 

 Heve kompetansen om helse og sunnhet i rasen hos den gjengse bernereier, i 
samarbeid med HAK. 

 Skaffe informasjon om hvordan bernerklubber i utlandet driver sitt arbeid. 

 Forbedre nettstedet – ved å gjøre det mer brukervennlig og fylle med generell 
informasjon om rasen 

 Arrangere praktisk avls-seminar – fra parring til levering, hvor oppdrettere, 
hannhundeiere og avlsinteresserte kan utveksle erfaringer. 

 Tydeliggjøre praksis for kompensasjon ved dugnadsjobbing. 



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

BUDSJETT 2017
Godkjent på årsmøtet 6.5.2017

Post Tekst Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015
Inntekter

1 Kontingenter hovedmedlem -320 000 -303 850,00 -321 000 -319 325,00
2 Kontingenter husstandsmedlem -8 000 -7 250,00 -8 000 -7 650,00
3 Helse- og avlskomiteen, inntekter -1 500 -1 484,38 -1 500 -2 488,09
4 Sunnhetsfondet, inntekter -100,00 -1 000,00
5 Effektkomiteen, inntekter 0 -44 049,63 -60 000 -94 718,55
6 Redaksjonskomiteen, inntekter -1 000 -21,18 0 -1 659,39
7 Utstillingskomiteen, inntekter -420 000 -438 398,81 -420 000 -506 064,81
8 Mva-kompensasjon -50 000 -53 810,00 -52 000 -48 254,00
9 Renter -10 000 -10 583,59 -10 000 -11 696,59
10 Sum Inntekter -810 500 -859 547,59 -872 500         -992 856,43

Utgifter
11 Helse- og avlskomiteen, utgifter 20 000 19 138,00 20 000 16 333,67
12 Sunnhetsfondet, utgifter 12 500,00
13 Brukshundkomiteen, utgifter 5 000 0,00 10 000            2 635,62
14 Effektkomiteen, utgifter 0 96 385,66 60 000 103 547,18
15 Redaksjonskomiteen, utgifter 240 000 236 941,80 228 000 240 650,37
16 Utstillingskomiteen, utgifter 360 000 361 033,30 380 000 457 905,18
17 Valgkomiteen 0 0,00 -                  0,00
18 Årsmøte 5 500 5 300,00 4 000 2 900,00
19 SU-møter 85 000 40 115,00 80 000 88 954,00
20 Reiseutgifter SU 30 000 8 827,00 26 000 31 296,81
21 Styremøter, møter m/komiteer 8 000 2 220,00 8 000 5 344,00
22 Reiseutg sentrale verv 12 000 8 895,00 12 000 8 810,50
23 Gaver og blomster 1 500 1 075,00 2 000 1 490,00
24 Premier og utmerkelser 8 000 8 883,00 7 500 6 441,50
25 Profilering og annonser 6 000 0,00 16 000 30 787,50
26 Porto 2 000 1 459,50 2 000 1 370,80
27 Bankgebyr 3 200 2 980,00 3 500 3 350,50
28 Kontorrekvisita 2 000 439,00 2 000 1 038,00
29 Data og web-utgifter 0 5 985,00 6 000 0,00
30 Datautstyr 2 000 0,00 0 -2 640,49
31 Diverse utgifter 1 500 1 050,00 1 500 3 635,00
32 Avskrivninger 3 800 3 846,00 3 800 4 206,00
33 Morarenter/inkassoutg. 50,00 1 203,78
34 Sum ordinære driftsutgifter 795 500 817 123,26 872 300          1 009 259,92

35 Jubileum 20 000
36 Nettsiden 0 10 000,00 10 000 0,00
37 Til fordeling 0 0,00 7 850,00
38 Utarbeiding RAS 0 0,00 10 000 0,00
39 Oppdretteseminar (HAK) 0 0,00 10 000 0,00
40 Investeringer 10 000 0,00 0 0,00
41 Sum engangsutgifter 30 000 10 000,00 30 000            7 850,00

42 Sum utgifter 825 500 827 123,26 902 300          1 017 109,92

RESULTAT 15 000           -32 424,33 29 800            24 253,49
(-=overskudd, +=underskudd)

Kommentarer
29 Data og web-utgifter

40 Investeringer

I utgangspunktet er utgiftene kr. 6.000, men det er et tilsvarende 
beløp som utestående fordring for 2016, derfor satt i kr. 0 for 2017.

Midler avsatt til investeringer i regnskapsprogram og muligheter for 
elektronisk føring av utstillingsresultater.


