
Norsk Berner Sennenhundklubb 
Styremøte 

 

 

Referat fra styremøte 2017/2018 

Tid: Onsdag 06.09.2017, kl. 18.00  

Sted: Nebbenes - sørgående 

Tilstede: Stein, Dagfrid, Jon, Bjørg og Janne 

Forfall: Håkon og Kjersti 

Referent: Bjørg 

 

# Sak Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling / årsmøteref  
Innkallingen ble godkjent med kommentar om at punkt 6 var falt ut og de 
påfølgende punket under vil bli flyttet opp for å dekke dette punktet også. 
Årsmøtereferat er godkjent. 

 

2 Presentasjon av det nye styret 
Kort presentasjon av nye og gamle styremedlemmer. Varamedlemmer var 
innkalt, men kunne ikke delta av private årsaker. 

 

3 Hvem har tilgang / prokura for NBSK´s konti  
Det ble foretatt en opplisting over hvem som har tilgang på klubbens konti. 
Det ble også informert om saldo på hovedklubbens konti. 

 

4 Orienteringssaker: NBSK’s bokprosjekt i forbindelse med 30 års Jubileet, 
Berner’n og Effektkomiteen og deres videre drift. 
Bokprosjektet er under arbeid og forholdsvis greit i rute.  
Berner’n: Redaktør har jobbet mye alene, men føler nå at hun får resten av 
komiteen med seg, noe vi mener er et «must». Kanskje noe av innholdet burde 
endres noe, med mer fra avdelingen, mer tips og råd, hverdagshistorier og bilder 
osv, noe som gjør at ikke RK må skaffe/skrive alt innholdet selv. 
Effektkomiteen: Vi bør ha profileringsartikler i klubben. Ikke store kvanta, men 
noe som er kun for klubben.  
Vi bør utarbeide et forslag på hva vi bør/ønsker å ha. 

 

5 Etabl. av NBSK´s Jubileumskomite – forslag 

Flere er forespurt og etter hvert er det også noen som har sagt ja til å bli 
med. Vi jobber aktivt for å få en fullstendig komite på plass. 
De vil ha det fulle ansvar for hele arrangementets innhold. Konkuttanser, 
leker, oppvisning, underholdning, lotteri, bespisning, m.m. «Under-
komiteer» rapporterer til disse.  
Noen forslag er kommet inn i forhold til arrangementssted for 
jubileumsutstillingen og pinsetreffet. Det ser ut som folket vil ha 
Torpomoen i 2018 også og vi konkluderer med den. 

 

6 Hvordan kan vi få vervet flere medlemmer i NBSK og hvordan få med de unge? 

Lage en brosjyre som bl.a. oppdrettere kan gi til sine valpekjøpere.  
Vurdere å dekke utgifter til en eventuell observatør fra avdelingene til SU i 
tillegg til avdelingens representant. Da med oppfordring til at det tas med 
en av de yngre i avdelingen. 

 

7 NBSK ´s dommer profilering  
Vi ønsker å profilere autorisert personell i klubben (må være medlemmer) 
Sjekker ut hvem dette kan være 

 

8 Rollefordeling, arbeids -og ansvarsoppgaver i NBSK HS   



Norsk Berner Sennenhundklubb 
Bjørg videreformidler de mailer som kommer i NBSK mailen til de som evt. 
skal ha dem, eller svarer, dersom det er mest hensiktsmessig. 
Videre får Jon ansvar for kommunikasjon. Janne har nok som kasserer. 
Bjørg har nok som sekretær. Dagfrid og Bjørg tar seg av høringer som er 
relevant for klubben.  

9 Innkomne saker 

Ingen 
 

10 Bruk av utenlandske eksteriørdommere  
Hvordan informerer vi dommere fra andre land om lover som gjelder i 
Norge i forhold til andre land. Bl.a. dette med ulveklør. I Norge og enkelte 
andre land er det ikke lov å fjerne disse. Enkelte utenlandske dommere 
dømmer hunder med ulveklør «ut» fordi de ikke ønsker disse.  

 

11 Eventuelt  
- Presentasjon av styret på nett. Alle sender bilde og kort tekst til 

Jon. 
- SU i høst/vinteren?  
- IWG representant? 
- Representant på NKK’s RS.  Dagfrid representerer NBSK. 
- Medlemspriser for ordinære medlemmer, innmeldt av oppdretter, 

osv.  
- Mange medlemsblad (Berner’n) kom i retur også for sist utsendte 

nr. Det må sjekkes hvem og hvorfor. 
 

 

 

 

 

 


