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Sak 3a. Årsmelding for 2017/18  

Styret har i perioden 06.05.2017 – 02.06.2018 bestått av: 

Leder: Stein Fauske 

Nestleder: Dagfrid Hokstad 

Sekretær: Bjørg W. Andreassen 

Kasserer: Janne Ekse 

Styremedlem: Jon Jerre 

1. varamedlem: Håkon Kristiansen 

2. varamedlem: Kjersti Rosvoll 

Årsmeldingen er som tidligere hovedsakelig bygget opp etter mandatet som ble gitt av årsmøtet 2017 

gjennom styrets arbeidsprogram 

 

Klubben hadde pr 31.12.2017 846 hovedmedlemmer, 73 husstandsmedlemmer og 2 æresmedlemmer. 

I tillegg var det 19 hovedmedlemmer vervet av oppdrettere eller klubben. Det gir totalt 940 

 medlemmer ved årsskiftet. Forrige årsskifte var tallet 897, en oppgang på 43 medlemmer. 

 

Ivareta klubbens daglige virksomhet i henhold til lovverket. 

Styret har i perioden forsøkt etter beste evne å ivareta klubben og dens virksomhet. Vi fikk en noe treg 

start, da det viste seg å være vanskelig å få samlet alle styremedlemmene fysisk. Dermed ble en del av 

arbeidet den første tiden utført på mail og telefon. Det fungerte ikke optimalt. Etter sommerferien kom 

styret i gang med fysiske møter og etter hvert også Skype. 

 

Det er i perioden avholdt x fysiske og x Skype møter, i tillegg er saker diskutert og/eller konkludert 

via e-mail. Det har også vært en utstrakt telefon kontakt.  

 

Økonomien er svært god. Resultatet vipper så vidt på positiv side, selv om det var budsjetterte med kr. 

15.000,- i minus på resultatet. Dette skyldes bl.a. at det ikke ble arrangert SU i høst, noe som var 

budsjettert for å avholde. 

 

Høsten startet med å få satt sammen en Jubileums komite, som kunne ivareta klubbens 30 års 

jubileum, da spesielt med tanke på Pinsetreffet. Som de fleste har erfart, er det ikke enkelt å få positive 

svar når det gjelder dugnadsarbeid, men klubben har fått en utrolig positiv, kreativ og energisk komite. 

 

I samarbeid med valgkomiteen og angjeldende komite ha kontinuerlig oppfølging av 

komiteer, slik at de har nok fungerende oppnevnte medlemmer. 

Det har vært noen få endringer, men stort sett har alle fungert meget bra gjennom året. Her er det ikke 

til å legge skjul på, at det er Redaksjonskomiteen som har slitt mest. Redaktøren har gjort en fantastisk 

jobb, mer eller mindre på egen hånd og har omsider fått litt flere til å fordele oppgavene på. 

 

Arbeide for å synliggjøre berner sennenhund i Norge. 

Her har det dessverre ikke vært lagt ned noe tilleggsarbeid i forhold til ting som allerede finnes. 

Meningen var å ha stand på Dogs4All, men dessverre var det ikke mulig å få dugnadsfolk til hele 

helgen, dermed ble dette skrinlagt. 

 

Være representert på arrangement som NBSK arrangerer, om mulig. 
Leder og enkelte styremedlemmer har vært til stede på Trønderspesialen, Pinsetreffet, 

Moelvutstillingen, samt Letohallen, 
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Arbeide for å spre informasjon om aktiviteter og kurs; både på tvers av avdelingene og 

kurs som arrangeres av andre. 

Kurs og arrangement har kun vært annonsert på avdelingenes egne nettsteder. Bortsett fra 

avdelingenes Berner-spesialer. 

 

Allsidighetsprisen 2017 

Denne ble for 2017 tildelt Cafridas Rhythmic Rhapsody Romance, eller Lotta som hun heter til 

hverdags. Eier er Monika Hanssen i Ålfoten, Sogn og Fjordane, og oppdrettere er Vigdis og Ole Einar 

Løken.   

 

Utgivelse av Berner’n 

Dessverre kom det inn få innlegg, reportasjer o.l. høsten 2017, flere av de som kom inn, kom i tillegg 

noe sent. Dette gjordet at julenummeret hadde lite innhold og kom sent ut. På nyåret kom et par nye 

personer på banen for å hjelpe til i redaksjonskomiteen og dermed kom nr. 1/18 ut i rett tid med et 

fyldig innhold. 

 

Ved årsskiftet skiftet NBSK trykkeri for trykking av Berner’n. Dette av to årsaker, det nye trykkeriet 

ga en veldig rimelig pris på trykking av Jubileumsboka, med betingelsen om overtagelse av trykkingen 

av Berner’n i fremtiden. De ga et såpass godt tilbud på dette, at prisen pr. utgivelse nå blir noe redusert 

i forhold til tidligere.  

 

SU møte. 

Det ble ikke avholdt noe SU møte høsten 2017, men derimot hadde vi et 2-dagers SU møte 21. og 22. 

april 2018. Her var det stort oppmøte og sakene var mange og varierte. 

 

Brukshund 

Det ble avholdt et brukshundtreff på Venabygdfjellet 1. til 6. august 2017. Her var det både foredrag, 

samt prøver. Mangler pr.d.d info om videre innhold og deltagerantall  

 

Kløvmerkeprøven blir arrangert årlig på pinsetreffet. Dette er meget populært og trekker folk fra fjern 

og nær. 

Her var det påmeldt XX i 2017 og XX i 2018 

 

Større utstillinger arrangert av NBSK sentralt i perioden (2017/18) 

Pinsetreffet 3. – 5. juni 2017 

Pinsetreffet ble arrangert på Torpomoen. 

Det var påmeldt 72 voksne ekvipasjer i eksteriør, pluss 6 valper. I tillegg var det 18 hunder påmeldt til 

LP og 21 til RL.  

Det ble laget en egen fotoreportasje fra denne, som ble lagt ut på Facebook 

Letohallen 28. – 29. april 2018 

Her var det XX påmeldte 

Pinsetreffet 19. – 21. mai 2018 

Dette året var det dobbelutstilling med både jubileumsutstilling og hovedklubbens årlige 

pinseutstilling.  

Til Jubileumsutstillingen var det påmeldt xx voksne ekvipasjer i i eksteriør, pluss X valper. I tillegg 

var det XX hunder påmeldt til LP og XX til RL.  

Til hovedklubbens utstilling var det påmeldt xx voksne ekvipasjer i i eksteriør, pluss X valper. I tillegg 

var det XX hunder påmeldt til LP og XX til RL 
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Satsningsområder for 2017 – 2018 
 

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

RAS dokumentet fikk en noe treig behandlingsrunde i høst, men er nå sendt til godkjenning i 

NKK. 

 

Her ble det i starten av styreperioden, en del misforståelser om hvem som hadde fått det og 

hva som skulle godkjennes. Det dukket også opp en rasebeskrivende feil, som måtte rettes 

opp. Tiden før ferdigstillelse ble likevel utilgivelig lang og det må styret derfor ta på sin 

kappe. 

 

• Forberede klubbens trettiårsjubileum i 2018. 

Arbeidet med 30-års jubileet startet tidlig i 2017 og har pågått kontinuerlig gjennom 2017/18. 

Det ble høsten 2018 nedsatt en Jubileumskomite, som kunne ivareta klubbens 30-års jubileum,  

Disse har jobbet gjennom vinteren i tett samarbeid med styret. Arbeidet har spesielt vært med 

tanke på Pinsetreffet, men det har også vært nær kontakt med utstillingskomiteen og 

brukshund komiteen.  

 

Planleggingen var godt i rute gjennom året i forhold til Pinsetreffet, med Jubileumsutstilling 

og tilhørende Jubileumsfest.  

 

Det ble også tilbudt et økonomisk tilskudd til avdelingene, dersom noen av disse ønsket å 

markere jubileet lokalt. 

 

En Litterærkomite ble nedsatt våren 2017, med mandat å lage en jubileumsbok som 

sammenfattet klubbens utvikling siden etableringen i 1998. Boken, «De første 30 årene», er på 

nesten 270 sider og er et resultat av bidrag fra NBSKs avdelinger og komiteer, samt stoff laget 

av Litterærkomiteen. Boken kom for salg i begynnelsen av februar 2018. 

 

Arbeidet med 30-års jubileet har også engasjert styret store deler av 2017/18, da det var mange 

ting som skulle på plass. 

 

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

For årets pinsetreff ble det lagt opp til en rekke ekstra aktiviteter for store og små. De ble en 

suksess, og det er ikke umulig at flere av disse kan videreføres til kommende år. 

 

• Synliggjøre og utvikle ytterligere fordeler ved medlemskap i NBSK. 

Styret har laget en egen folder til valpekjøpere, som også trekker frem fordelene ved å være 

medlem i NBSK. Denne gir god informasjon og er å finne på hjemmesiden til klubben. Den 

vil også bli sendt oppdrettere når de har kull, som igjen oppfordres til å levere disse ut til sine 

valpekjøpere. 

 

• Utvikle infopakke til medlemsrekruttering, fortrinnsvis nettbasert. 

Det er ikke utviklet en egen infopakke, men folderen nevnt ovenfor er en god start på en slik 

pakke. Den inneholder fordeler ved medlemskapet, men en infopakke kan nok med fordel 

også inneholde mer informasjon. 

 

• Heve kompetansen om helse og sunnhet i rasen hos den gjengse bernereier, i 

samarbeid med HAK. 

Her kan nok mye gjøres, men hverken Styret eller HAK har hatt mye kapasitet til det så langt. 

Det ble avholdt et møte mellom styret og HAK i april, og vi håper at dette var starten på et 

tettere samarbeid fremover. Det er planlagt et møte mellom HAK og styret i juni, etter 

årsmøtet. 
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• Skaffe informasjon om hvordan Berneklubber i utlandet driver sitt arbeid. 

Dette arbeidet er påbegynt. Det er tatt kontakt med DBSK. Planen er å ta kontakt med de 

andre nordiske klubbene etter hvert. Vi håper på en god dialog fremover og en mulig felles 

plattform for regler, retningslinjer, m.m.  

 

• Forbedre nettstedet – ved å gjøre det mer brukervennlig og fylle med generell 

informasjon om rasen 

Styret har jobbet med å forbedre strukturen på nettstedet, og vurderer kontinuerlig behov for 

ytterligere forbedring basert på innspill fra medlemmene. Ytterligere innspill ble gitt på SU i 

april 2018. Samtidig påpeker styret at det er de enkelte avdelingene og komiteene som selv 

«eier» informasjonen som ligger på deres sider og har ansvaret for å fylle disse med oppdatert 

informasjon. 

 

• Arrangere praktisk avls-seminar – fra parring til levering, hvor oppdrettere, 

hannhundeiere og avlsinteresserte kan utveksle erfaringer 
Et slikt seminar er absolutt ønskelig, men så langt har ikke styret/HAK hatt kapasitet til å 

starte planleggingen. 

 

• Tydeliggjøre praksis for kompensasjon ved dugnadsjobbing. 

Det er ingen tvil om at retningslinjer for kompensasjon ved dugnadsjobbing vil gi en ryddigere 

struktur, spesielt i avdelingene, men styret har foreløpig ikke hatt kapasitet til å lage noe 

konkret forslag.  


