
Norsk Berner Sennenhundklubb 
Styremøte 

 

 

Referat fra styremøte nr. 2, 2017/2018 

Tid: Mandag 06.11.2017, kl. 18.00  

Sted: Skype 

Tilstede: Håkon, Dagfrid, Jon, Bjørg og Janne 

Forfall: Stein og Kjersti 

Referent: Bjørg 

 

# Sak Ansvar 

Fast 
sak 

Godkjenning av innkalling / referat forrige møte 
Innkallingen og referat fra forrige styremøte ble godkjent uten 
kommentarer. 
 

 

12 Jubileums-/pinsetreffet på Torpomoen 
Det har vært et møte mellom Brukshund komiteen (BHK), Jubileums 
komiteen (JK) og Utstillingskomiteen (UK) 
JK er godt i gang og har en god dialog med de andre. 
 

- Liten interesse for Rallylydighet, så den aktiviteten utgår. 
- Det vil blir avholdt lydighet på lørdagen. 
- Lørdag og søndag avholdes eksteriør utstillingene. 
- Lørdag og søndag avholdes det også kløvmerke prøver. 
- Søndag vil det bli avholdt apellmerkeprøve. 
- Foredrag om «Gjenopptrening av hund» utgår på grunn av 

«tidsklemma». 
 
Planlegging vedr. bespisning og middag er godt i gang. 
Rosetter blir noe forskjellig på de to utstillingene, dvs. de vil få en noe 
mer «staselig» utforming på lørdagen når jubileumsutstillingen 
arrangeres. 
Det er forslag om «jubileumsgave» til alle deltagere. JK må sjekke med 
profileringsfirmaer hva disse kan foreslå og til hvilen pris. Dagfrid 
kontakter Nina vedr. dette. 
UK har søkt om et ekstra «stor-Cert» til lørdagen. 
 
Det vil bli forsøkt å avholde et fysisk møte mellom sentrale personer fra  
JK/UK/BHK på nyåret. 
 

 

13 Lovmalen  
Ny lovmal ble vedtatt på RS første helgen i november. Klubbens 
nåværende lover må bearbeides slik at de følger denne. Den er ikke 
særlig ulik den vi har, men de nye endingene som ble vedtatt må 
implementeres så snart vi får endringene fra NKK. 
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14 SU 

Vi har sett på mulighetene til dato for å avholde SU til våren og kommet til at 
helgen 21. – 22. april er den eneste som kan fungere i forhold til offisielle 
arrangement, påske, ferdigstillelse av regnskap og budsjett samt frister i 
forbindelse med dato for årsmøtet. 

All dokumentasjon vedr. regnskap skal være inne hos revisor innen 31/01 
januar.  
 
Avdelingene har frist til 31/10 for ferdigstilling av regnskap, mens 
komiteen har frist til 30/11. 
Disse skal være mottatt klubbens kasserer sentralt innen 10/12. Skal i 
Berner’n nr. 1 
 
Det er laget en visuell tidslinje for oppgavene fram til SU og årsmøtet, slik 
at alle milepeler vil kunne oppnås på en fornuftig og realistisk måte. 
 
Avdelingene har tidligere blitt faktureres for observatør. Vi har nå 
snakket om at denne kanskje skal subsidieres sentralt, mulig med 
overnatting og at transport betales av avdelingene. Det oppfordres i så 
fall til at observatør velges fra «den yngre garde» i avdelingen, med 
tanke på opplæring av nye generasjoner. 
 
 
 

 
 
 
 
 

15 Årsmøtet 2018 

Dato ble satt til lørdag 2. juni i Drammen. Dette er motsatt dag av da 
bernerne skal stille på NKK Drammen.  
 
Innkalling og årsmøtepapirer sende ut på mail og legges ut på klubbens 
hjemmeside. Det vil derfor være svært viktig at alle medlemmer sørger 
for både å ha, samt oppdatere sin e-mail adresse i NKK systemet. 
Det lages et enkelt skriv som trykkes i Berner’n, samt legges lett synlig på 
hjemmesiden der dette informeres om. 
 
Vi ønsker å sette datoer for Årsmøtet og SU for det resterende 2018 og 
2019 snarlig. Et SU i november 2018, vil være et greit tidspunkt for å 
godkjenne et budsjett for 2019, med et påfølgende årsmøte i 
begynnelsen av mars 2019. Det vil være fornuftig både budsjett og 
regnskapsmessig. Datoer settes når NKK har kommet ut med revidert 
terminliste for 2019. 
 

 
 
 
 

16 Full-Cert ordningen.  

På årets RS var forslag om å kansellere den nyopprettede «full-Cert-
ordningen» oppe som sak.  
Vedtaket ble å beholde ordningen som den er i dag, men med et tillegg 
at raseklubber som ønsket å gå tilbake til den gamle ordningen, kunne 
søke om dispensasjon fra dette for sin(e) rase(er).  
NBSK må ta stilling til hva som er ønskelig for vår rase. Meningene er 
delte, men for demokratiets skyld, bør så mange konsekvenser som mulig 
belyses og sendes ut på høring til avdelingene. (Mulig legges på 
hjemmesiden for å nå alle medlemmer) 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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Avdelingenes representanter på SU møter så med fullmakt fra sine 
medlemmer, slik at det kan gjennomføres en avstemning på et 
demokratisk grunnlag. 
 

17 Profileringsartikler  
Vi går definitivt for å anskaffe profileringsartikler, men må komme tilbake 
til hva, form, dekor m.m. Det hadde vært ønskelig med bilder av hva vi 
evt. kan bestille.  
Er det en mulighet for å benytte leverandører vi har benyttet tidligere, 
dette da de allerede har «malen» for vår logo.  
Brukes nye leverandører, må ny mal for logo lages. Hva koster dette? 
 

 

19 Brosjyren «Gratulerer som eier av en Berner Sennenhund valp» 
Ordet «valp» slettes i tittelen, det er enkelte som overtar en voksen hund som 
førstegangseiere.  
Enkelte kommentarer er sendt inn til Jon, disse rettes opp. Bjørg sender over 
liste over hva som bør være med i folderen for å se om det er noe som mangler, 
som bør være med. Jon retter opp feil og mangler, som sendes ut for en siste 
gjennomgang før den sendes til trykkeriet. 
Forslag om å trykke 1000 stk. på et fornuftig papir type. Den vil også bli lagt i PDF 
format på hjemmesiden, slik at bl.a. evt. oppdrettere som ikke har den 
tilgjengelig, kan printe den ut og gi til sine valpekjøpere. Eller den kan printes av 
andre som skulle ønske den. 

 

 
 

21 Jubileumsboka 
Boka er i rute og vel så det, så det ser ut som den kan gå i trykken før jul. 
Det vil da si at utgiftene kommer på regnskapsåret 2017. Utgiften er 
påregnet, men ikke budsjettert for inneværende år. Det er satt av kr. 
20.000,- til forarbeid til Jubileumsåret, disse vil ikke være oppbrukt innen 
utgangen av året, det resterende beløpet brukes til boka, samtidig som 
det må forskutteres et restbeløp til å dekke det hele. 
 
Janne oppretter en Vipps konto som heter «Jubileum» for betalinger av 
boka, samt andre innkommende beløp i forbindelse med jubileet. F.eks. 
Jubileums middagen. 
 
Jon informerer «bok-komiteen» beslutningen, budsjett og Vipps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 RAS 
Det har vært en misforståelse om hvem som har mottatt dette, da 
enkelte faktisk ikke fikk den før nå nylig. 
De som ikke har lest dokumentet, gjør dette umiddelbart og deretter 
sender vi godkjenning/kommentarer til HAK og vider for godkjenning i 
NKK. 
 

 
 

23 Mailer til klubben 
Det er svært viktig at alle leser mailene som kommer inn i NBSK mail-
boksene våre og svarer på disse der de er riktig person til å gjøre så. 
 

 
 

24 Søknad om støtte til instruktør utdanning (en person har søkt)  
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Denne saken er forholdsvis vanskelig og må behandles grundig. Vi har 
ikke noe budsjett for slike ting, heller ingen rutiner for hvem som skal få 
støtte, til hvilken utdanning eller hva som i så fall skal være gjenytelsen. 
Bjørg sender et svar til vedkommende, slik at denne i alle fall vet at vi ser 
på saken, men at det vil ta noe tid å utrede den for å komme med et 
endelig svar. 
 

 
 
 

25 Styremøte referatene 
Revidert/forenklet versjon sendes til Jon i Word format for utleggelse på 
hjemmesiden. 
 

 
 

26 Momskompensasjon i avdelingene 
Det hersket tvil om avdelingen søker om momskompensasjon for seg 
selv, eller om dette gjøres sentralt og evt. tilbakeføres til avdelingene. 
(I etterkant har vi mottatt tilbakemelding om at dette gjør avdelingene 
selv. Ref. kasserer i NBSK avd. Rogaland) 
 

 

 


