
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Innkalling til SU-møte 

 

Tid: Lørdag 21. og søndag 22. april.  

 Oppstart lørdag kl. 11.00 - Avslutning søndag kl. 15.00 

Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen 

Innkalling til: NBSKs styre, avdelinger og komiteer 

Påmelding: nbsk@berner-sennen.no innen 03.04.2018 på vedlagt skjema. 

 

INVITERTE OG DEKNING: 

NBSKs avdelinger og komiteer kan møte med en person (bortsett fra HAK som kan møte 

med en representant + valpeformidler) der hovedklubben dekker reise og opphold med full 

pensjon (minus kr. 500,- i egenandel for avdelinger, som dekkes av gjeldende avdeling). 

 

Observatører: Vi oppfordrer til å benytte denne sjansen til å ta med en person fra «den 

yngre garde» for å rekruttere yngre aktører i styrer og stell. Som en prøveordning dekker 

NBSK sentralt selve oppholdet for disse, ikke andre utgifter. 

Hovedklubben dekker kun overnatting fra fredag til lørdag for de som må ankomme fredag. 

 

TRANSPORT: 

Det går shuttlebuss direkte fra flyplassen til hotellet hvert 20 minutt. Buss nr. S33 går fra 

ankomstplan og stopper direkte utenfor hotellet. Den koster Kr. 70,- hver vei. 

 

FELLESMIDDAG: 

Det vil bli arrangert fellesmiddag lørdag kveld. 

 

INNSENDING AV SAKER: 

Har dere saker til SU, ønsker vi disse mottatt innen onsdag 21. mars. Endelig saksliste vil bli 

sendt ut ca. 10 dager før SU møtet. 

En foreløpig saksliste ligger vedlagt. Vi oppfordrer avdelinger og komiteer til å gå igjennom 

sakene i forkant av SU. 
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Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

FORELØPIG SAKSLISTE 

Oppstart lørdag kl. 10.00. Sakslisten fortsetter søndag, med et avbrekk for 

Cashback kl. 12.00 – 13.00 på søndagen. (Se nederst i sakslisten) 

Sak 1: Registrering 

Sak 2: Velkommen, v/leder Stein Fauske 

Sak 3: Avdelings- og komitérunde 

Sak 4: Årsmøte 2018 

✓ Årsmelding for 2017 

✓ Årsregnskap 

✓ Budsjett 

✓ Styrets arbeidsprogram 

✓ Kontingent for 2019 

✓ Orientering fra valgkomiteen 

Sak 4: Fullcert ordningen. 
Avdelingene oppfordres til å ha møte med sine medlemmer i forkant av SU, for å ha et 

«mandat» til en evt. avstemning. RS 2017 bestemte at fullcert ordningen skal beholdes, men 

ga klubbene adgang til å kunne søke om fravik og gå tilbake til «gammel ordning». 

Sak 5:  NBSK og veien videre 

Sak 6: Berner’n. Hva gjør vi med denne og hvordan får vi inn mer stoff? 

Det er uansett behov for flere personer som kan være behjelpelig med 

å få stoffet inn til redaksjonen. 

Sak 8: Endring av NBSKs lover i henhold til ny Lovmal fra NKK 

Sak 9: NBSKs nettsted – hvordan bruke det og tilbakemeldinger på ønsker om 

endringer/forbedringer. 

Sak 10: Sammenslåing av sennenhund-rasene til én klubb (kalt Norsk 

Sennenhund Klubb, NSHK), hva tenker medlemmene? 

Sak 11:  Rekruttering av «den yngre garde», også til verv i styrer og komiteer. 

Sak 12: Kontingenter; hovedmedlem, vervet av klubb/oppdretter. 
Styret har innført en forsøksordning med kr. 0,- i kontingent for innmelding gjort av 

oppdrettere for sine valpekjøpere, samt kr. 0,- for direkteverving for nye berner eiere gjort av 

NBSK. Gjelder kun vervingsåret. Dette for å se om dette kan øke medlemstallet. 
 

Sak. 13: Kl. 12.00 – 13.00, søndag: CashBack World (Fordelskort) v/Frode Horvik  


