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Årsmøteprotokoll 2018 

 
Protokoll fra ordinært årsmøte i Norsk Berner Sennenhundklubb, lørdag 02.06.2018, 
Nebbenes Kro.  
 
Møtestart kl. 12.00. 
 
Antall fremmøtte var 18 personer. Det var 32 forhåndsstemmer og 11 stemmer på 
årsmøtet. To av forhåndsstemmene til valget ble forkastet pga. feil ved innsending som 
medførte at det ikke var mulig å sjekke om innsender var stemmeberettiget.  
 
 
Sak 1: Åpning og konstituering  
 
a) Som møteleder ble Frode Holland valgt ved akklamasjon. 
b) Som referent ble Mariell Nordli Kristiansen valgt ved akklamasjon.  
c) Innkalling og saksliste ble godkjent 
d) Pia Inger Lise Berggård og Mari-Anne Braaten ble valgt til å underskrive protokollen 
ved akklamasjon.  
e) Steinar Skyrud, Bente Margrethe Østmo, Bente Risto Holmen og Gro Hungerholt ble 
valgt som tellekorps ved akklamasjon.  
 
 
Sak 2: Årsmelding for 2017-18 
 
Årsmeldingen ble godkjent uten bemerkninger.  
 
 
Sak 3: Årsregnskap for 2017 
 
Regnskapet for 2017 og balanse blir gjennomgått av Janne Ekse. Klubben har et positivt 
resultat på kr. 351. Revisjonsrapporten ble også lest opp.  
 
Under utstilling på regnskapet for 2017 ble det kommentert at det var en del lavere 
inntekt på utstillingen i Letohallen enn året før. En mulig forklaring på dette er at det 
samme helg var konkurrerende utstilling i Danmark.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte kommentarer, ble årsregnskapet enstemmig vedtatt. 
Godkjent årsregnskap for NBSK, med signert revisors beretning, er vedlagt i Protokollen.  
 
 
Sak 4: Styrets arbeidsprogram for 2018-19  
 
Forslag til Styrets arbeidsprogram for 2018 – 2019 ble gjennomgått.  
 
Punktene ble enstemmig vedtatt uten kommentarer. Godkjent arbeidsprogram er 
vedlagt i Protokollen. 
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Sak 5: NBSKs nye lov 2018  
 
Den nye lov til NBSK ble gjennomgått på SU møte i april i år. Tekst fra den tidligere loven 
ble lagt frem og forslag til ny tekst ble lest opp. Forslagene som kom frem på SU møte ble 
lagt til i teksten.  
 
Paragrafene som det har blitt gjort endringer på ble lagt frem for årsmøtet. Mange av 
endringene er kun ord som er tatt vekk eller byttet til et bedre ord. En oppsummering av 
de viktigste endringer fra loven av 2016 er omtalt i vedlegg til årsmøteprotokollen. 
 
Eneste endring i forhold til forslaget som var sendt ut til årsmøtet er i § 7-2. Første 
setning i annet ledd ble forkortet, følgende tekst ble fjernet: «…for styret i saker som 
gjelder NBSKs organisatoriske og avlsrettede virksomhet…».  
 
Ny tekst blir: «SU er et rådgivende organ. SU uttaler seg i saker som fremmes for årsmøtet. 
SU møtes minimum 1 gang pr år.» 
 
Lovmalen med endringer ble godkjent, og den ligger vedlagt i Protokollen. Loven sendes 
NKK for endelig godkjenning. 
 
Sak 6: Kontingent for 2019  
 
Medlemstallene i klubben har gått ned de siste årene. Saken har vært drøftningstema på 
SU flere ganger, og det har kommet mange ideer. Medlemsverving har vært en prioritert 
oppgave gjennom flere år, uten at noen av de foreslåtte og prøvde tiltakene har fungert 
tilfredsstillende.  
 
Følgende forslag til vedtak blir godkjent: Kontingenten for 2019 holdes på dagens nivå, 
med unntak av nye medlemmer vervet av oppdretter eller avdeling. Disse medlemmene 
får gratis medlemskap det året de meldes inn. Medlemsavgift til NKK må betales. 
Ordningen med fri medlemskontingent skal være en prøveordning som skal evalueres 
etter 3 år.  
 
 
Sak 7: Budsjett 2018  
 
Budsjettet for 2018 ble gjennomgått og det presenteres som utfordrende å skrive da 
2018 er et jubileumsår og eksakte kostnader er vanskelig å forutse.  
Det budsjetteres med 88 000 i minus.  
 
Budsjettet for 2018 blir enstemmig vedtatt. Godkjent budsjett ligger vedlagt i 
Protokollen.  
 
Sak 8: Valg i henhold til lover  
 
Stemmesedlene ble telt opp av tellekorpset som besto av fire personer.  
Forhåndsstemmer: 32. Forkastet pga. feil: 2.  



   Norsk Berner Sennenhundklubb 
                                                           

3 
 

Stemmer på årsmøte: 11.  
 

Komitè/råd Navn   For  Mot  Blank 
(*) 

Styret       
Leder Stein Fauske  Ikke på valg     
Nestleder Dagfrid Hokstad Gjenvalg 2 år 40 3  
Sekretær  Bjørg W. Andreassen Gjenvalg 2 år 40 1 2 
Kasserer Janne Ekse Ikke på valg     
Styremedlem Jon Jerre Gjenvalg 2 år 43   
Varamedlem Gro Solberg Ny 1 år 28 13 2 
Varamedlem Britt Elin Flåten Ny 1 år 38 4 1 
Helse og avlskomite      
Leder Anette Vabø-Andersen Ny 2 år 28 14 1 
Medlem Hilde Holst Ikke på valg     
Medlem Mia Caroline Sandøy Ny 2 år 32 9 2 
Brukshundkomite      
Leder Jan Roar Sekkelsten Gjenvalg 2 år 43   
Medlem Anne Martha Botten Ny 1 år 43   
Medlem  Tom Stenberg Ny  2 år 42 1  
Utstillingskomite      
Leder Dagfrid Hokstad Gjenvalg 2 år 40 3  
Medlem Bente Risto Holmen Gjenvalg  1 år 43   
Medlem  Felicia Jakobsson Ikke på valg     
Redaksjonskomite      
Leder Marie Reime Røthe Gjenvalg 2 år 42 1  
Medlem Hilde Solum Beritsveen Ny 2 år 43   
Medlem Inger Vinje Ikke på valg     
Revisjon      
Revisor Wenche Loftu Ikke på valg     
Revisor  Kristoffer Skjøstad Gjenvalg 2 år 42 1  
Vara revisor  Ellinor Elvestad Ny 1 år 42  1 
Valgkomiteen      
Leder Stig Atle Pettersen Gjenvalg 2 år 37 6  
Medlem Gro Solberg Gjenvalg  2 år 27 14 2 
Medlem Anne Gunn 

Hundhammer 
Ikke på valg     

Medlem Hilde Holst Gjenvalg 2 år 35 8  
Medlem  Berit Lindvik Ikke på valg     
Medlem  Kjersti Olsen Ikke på valg     

(*): blank stemme betyr ikke stemt, og blanke stemmen teller ikke i opptellingen». 
 
 
Årsmøtet ble hevet kl. 14.10. 
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Årsmøte 2018 

Sak 2. 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 4 fysiske og 5 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 ble dette skrinlagt på grunn av misforståelser. 

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

Moelvutstillingen, samt Letohallen, 

Vedlegg 1
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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 møter 

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 (25 deltakere) og sakene var mange og varierte. 

Brukshund 

Det ble avholdt et brukshundtreff på Venabygdfjellet 1. til 6. august 2017. Her deltok totalt 22 

personer. Jan Reinertsen fra Seleverkstedet, en betydelig autoritet på fysisk trening av hund og 

produsent av seletøy, kløv og annet hundeutstyr. Han holdt foredrag på fredagen og arrangerte 

workshop på lørdagen.  

Kløvhundmerket ble lansert på pinsetreffet 2017, men prøve ble ikke avholdt. De første to prøvene 

gikk under brukshundsamlingen på Venabygdsfjellet i august, torsdag og lørdag. Etter det er det 

arrangert fire prøver i avdelingene. To stykker i hhv. Trøndelag og Østfold høsten 2017, og to stykker 

nå i våres, Hedmark/Oppland og Trøndelag. Hittil har alle hunder bestått prøven. Det er 27 hunder 

som har tatt bronse og 6 sølv hittil. 

På årets jubileumstreff på Torpomoen er til sammen 14 hunder få påmeldt; 8 bronse, 2 sølv og 4 gull. 

Etteranmeldte tas imot helt fram til start, det må legges fram medbragt dokumentasjon på kroppsvekt 

før start. 

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 på vår dag 960 påmeldte fordelt på ca. 130 raser. Som vanlig hadde vi god hjelp fra 

avdelingene og enkeltpersoner. Smilende og serviceinnstilte dugnadsfolk bidrar til en god stemning på 

utstillingen. Det ble laget en egen fotoreportasje fra denne, som ble lagt ut på Facebook. 
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Pinsetreffet 19. – 21. mai 2018 

Dette året var det dobbelutstilling med både jubileumsutstilling og egen spesial med bidrag fra avd 

Agder. Til Jubileumsutstillingen var det påmeldt 138 voksne ekvipasjer i eksteriør, pluss 16 valper. I 

tillegg var det 21 hunder påmeldt til LP. Til spesialutstilling var det påmeldt 124 voksne ekvipasjer i 

eksteriør, pluss 15 valper. Dommere var Christian Schmid fra Tyskland og Lyn Brand fra Australia. 

Status for 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 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.
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• 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 er planlagt et møte mellom HAK og styret etter årsmøtet.

• Skaffe informasjon om hvordan Bernerklubber 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.
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RESULTATREGNSKAP FOR 2017 (periode 01.01.-31.12.)

Tekst Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik 2017 Regnskap 2016

Inntekter

Kontingenter hovedmedlem -285 374,00 -320 000 -34 626,00 -303 850,00
Kontingenter husstandsmedlem -7 475,00 -8 000 -525,00 -7 250,00
Helse- og Avlskomiteen, inntekter -1 233,13 -1 500 -266,87 -1 484,38
Sunnhetsfondet, inntekter 0,00 0 0,00 -100,00 
Effektkomiteen, inntekter -3 396,53 0 3 396,53 -44 049,63
Redaksjonskomiteen, inntekter -4 168,40 -1 000 3 168,40 -21,18 
Utstillingskomiteen, inntekter -372 005,28 -420 000 -47 994,72 -438 398,81
Mva-kompensasjon -41 734,00 -50 000 -8 266,00 -53 810,00
Renter -10 652,45 -10 000 652,45 -10 583,59
Sum Inntekter -726 038,79 -810 500 -84 461,21 -859 547,59

Utgifter

Helse- og Avlskomiteen, utgifter 4 488,44 20 000 15 511,56 19 138,00 
Sunnhetsfondet, utgifter 12 500,00 0 -12 500,00 12 500,00 
Brukshundkomiteen, utgifter 8 096,25 5 000 -3 096,25 - 
Effektkomiteen, utgifter 2 502,00 0 -2 502,00 96 385,66 
Redaksjonskomiteen, utgifter 228 876,54 240 000 11 123,46 236 941,80          
Utstillingskomiteen, utgifter 373 196,05 360 000 -13 196,05 361 033,30          
Årsmøte 4 918,00 5 500 582,00 5 300,00 
SU-møter 51 679,00 85 000 33 321,00 40 115,00 
Reiseutgifter SU 488,00 30 000 29 512,00 8 827,00 
Styremøter, møter m/komiteer 6 113,00 8 000 1 887,00 2 220,00 
Reiseutg sentrale verv 5 189,15 12 000 6 810,85 8 895,00 
Gaver og blomster 1 790,00 1 500 -290,00 1 075,00 
Premier og utmerkelser 9 364,00 8 000 -1 364,00 8 883,00 
Profilering og annonser 0,00 6 000 6 000,00 - 
Porto 598,00 2 000 1 402,00 1 459,50 
Bankgebyr 2 916,25 3 200 283,75 2 980,00 
Kontorrekvisita 239,00 2 000 1 761,00 439,00 
Data og web-utgifter 5 985,00 0 -5 985,00 5 985,00 
Datautstyr 0,00 2 000 2 000,00 - 
Diverse utgifter 2 041,00 1 500 -541,00 1 050,00 
Avskrivninger 3 846,00 3 800 -46,00 3 846,00 
Ny hjemmeside 0,00 0 0,00 10 000,00 
Utgifter jubileum 862,00 20 000 19 138,00 - 
Til avdelinger 0,00 0 0,00 - 
Utarbeiding RAS 0,00 0 0,00 - 
Oppdretterseminar 0,00 0 0,00 - 
Investeringer 0,00 10 000 10 000,00 50,00 
Sum utgifter 725 687,68 825 500 99 812,32 827 123,26          

RESULTAT -351,11 15 000 15 351,11 -32 424,33

(-=overskudd, +=underskudd)

Oslo, 03.03.2018  Stein Fauske  Dagfrid Hokstad  Janne K. Ekse

Sted, dato         Leder Kasserer

Bjørg A. Andreassen Jon Jerre

        Nestleder

Vedlegg 2
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BALANSE PR. 31.12.2017

Tekst Pr. 31.12.17 Pr. 31.12.16

Eiendeler

Kasse effektkomiteen - 4 370,00 
Kasse utstillingskomiteen 9,00 - 
Bank, driftskonto 153 992,92 27 177,27 
Bank Helse- og avlskomiteen 6 856,40 6 611,71 
Bank Effektkomiteen 11 006,16 7 709,63 
Bank Redaksjonskomiteen 5 169,39 2 615,83 
Bank Utstillingskomiteen 194 729,48 121 243,24 
Bank, plasseringskonto 128 732,67 128 093,95 
Bank, plasseringskonto 101 970,37 101 241,53 
Fastrenteinnskudd 2 år 600.000 616 088,36 606 983,61 
Sum kontanter og bankinnskudd 1 218 554,75 1 006 046,77 

Utestående fordringer 9 819,00 70 051,00 
Utestående fordringer Effektkomiteen - - 
Utestående fordringer Redaksjonskomiteen 2 148,00 33 075,00 
Utestående fordringer Utstillingskomiteen - 65 613,94 
Varelager Effektkomiteen - -
Varelager Redaksjonskomiteen 2 208,61 599,00 
Varelager Utstillingskomiteen 21 466,00 20 460,00 
Sum utestående og varelager 35 641,61 189 798,94 

Sum omløpsmidler 1 254 196,36 1 195 845,71 

Utstyr Utstillingskomiteen - - 
Hengere 19 230,00 23 076,00 
Sum anleggsmidler 19 230,00 23 076,00 

Sum eiendeler 1 273 426,36 1 218 921,71 

Gjeld

Kortsiktig gjeld -7 130,25 -179,75
Kortsiktig gjeld Effektkomiteen - - 
Kortsiktig gjeld Redaksjonskomiteen -37 124,97 - 
Kortsiktig gjeld Utstillingskomiteen -10 078,07 - 
Sum (kortsiktig) gjeld -54 333,29 -179,75

Egenkapital

Avsetninger
Midler fra nedl. avdelinger -10 895,11 -10 895,11
Avsetning Sunnhetsfondet
Sunnhetsfondet IB -71 367,59
Inntekter fondet 2017 0,00
Bruk av fondet 2017 12 500,00
Sunnhetsfondet UB -58 867,59 -58 867,59 -71 367,59

Fri Egenkapital
Egenkapital IB -1 136 479,26
Årets resultat -351,11
Bruk/avsetning fondsmidler -12 500,00
Egenkapital UB -1 149 330,37 -1 149 330,37 -1 136 479,26 
Sum gjeld og egenkapital -1 273 426,36 -1 218 921,71 
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Effektkomiteen

RESULTATREGNSKAP FOR 2017 (periode 01.01.-31.12.)

Tekst Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik 2017 Regnskap 2016

Inntekter

Salg  effekter -3 387,00 0 3 387,00 -42 297,00
Ref. porto og emballasje 0,00 0 - -1 724,00
Renter -9,53 0 9,53 -28,63

Sum Inntekter -3 396,53 0 3 396,53 -44 049,63

Utgifter

Porto og emballasje 0,00 0 - - 
Innkjøpspris solgte varer 0,00 0 - 95 056,85 
Neskrivning varelager 0,00 0 - -
Forsikring 0,00 0 - -
Materiell salg/oppbevaring 0,00 0 - -

Datautstyr 0,00 0 - 
Gebyrer 100,00 0 -100,00 698,81 
Møter og reiser 0,00 0 - - 
Diverse utgifter 0,00 0 - - 
Tap på krav 2 402,00 0 630,00 

Sum utgifter 2 502,00 0 -100,00 96 385,66

RESULTAT -894,53 0 3 296,53 52 336,03

(-=overskudd, +=underskudd)

BALANSE PR. 31.12.2017

Tekst Pr. 31.12.17 Pr. 31.12.16

Eiendeler

Kasse 0,00 4 370,00 
Bank 11 006,16 7 709,63 
Utestående fordringer 0,00 - 
Varelager 0,00 - 

Sum eiendeler 11 006,16 12 079,63

Gjeld

Kortsiktig gjeld 0,00 - 
Egenkapital

Egenkapital IB -12 079,63

Overført til/fra styret 1 968,00
Årets resultat -894,53

Egenkapital UB -11 006,16 -11 006,16 -12 079,63 

Sum gjeld og egenkapital -11 006,16 -12 079,63



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB
Helse- og Avlskomiteen

RESULTATREGNSKAP DRIFT HAK FOR 2017 (periode 01.11.16-31.10.2017

Tekst Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik 2017 Regnskap 2016

Inntekter

Valpeformidling -1 225,00 -1 500 -275,00 -1 475,00 
Salg  ABC - - - - 
Renter -8,13 - 8,13 -9,38 
Sum Inntekter -1 233,13 -1 500 -266,87 -1 484,38 

Utgifter

Porto 85,00 -85,00 - 
Rekvisita 4 403,44 500 -3 903,44 - 
Møteutgifter - 5 000 5 000,00 7 120,00 
Kurs - 4 500 4 500,00 - 
Reiseutgifter - 10 000 10 000,00     12 018,00 
Sum utgifter 4 488,44 20 000 15 511,56     19 138,00 

RESULTAT 3 255,31 18 500 15 244,69     17 653,62 

(-=overskudd, +=underskudd)

RESULTATREGNSKAP SUNNHETSFONDET FOR 2017 (periode 01.11.-31.10.)

Tekst Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik 2017 Regnskap 2016

Inntekter

Inntekter Sunnhetsfondet - - -100,00 
Sum Inntekter - - - -100,00 

Utgifter

Støtte fra Sunnhetsfondet 12 500,00 -12 500,00 12 500,00 
Sum utgifter 12 500,00 - -12 500,00 12 500,00 

RESULTAT 12 500,00 - -12 500,00 12 400,00 

Balanse pr 31.10.2017

Tekst Pr. 31.10.2017 31.10.2016

Eiendeler

Bank 6 856,40 6 611,71       
Sum eiendeler 6 856,40 6 611,71       

Gjeld

Kortsiktig gjeld - - 
Egenkapital

Egenkapital IB -6 611,71 
Overført til/fra styret -16 000,00 
Årets resultat drift HAK 3 255,31 
Bruk/avsetn Sunnhetsfondet 12 500,00  
Egenkapital UB -6 856,40 -6 856,40 -6 611,71 
Sum gjeld og egenkapital -6 856,40 -6 611,71 



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

Redaksjonskomiteen

RESULTATREGNSKAP FOR 2017 (pr. 31.12.) (pr. 31.12.)

Tekst Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik 2017 Regnskap 2016

Inntekter

Annonseinntekter -1 575,00 -1 000 575,00          - 
Renter -36,85 0 36,85 -21,18 
Inntekter Bernerbok -2 556,55 0 -2 556,55 
Sum Inntekter -4 168,40 -1 000,00 -1 944,70 -21,18 

Utgifter

Trykking 127 998,00 141 000 13 002,00     146 600,00          
Godtgjøring klargjøring 41 537,00 40 000 -1 537,00 39 500,00 
Porto 45 958,97 51 000 5 041,03 50 707,80 
Diverse utg/rekvisita 4 845,97 1 000 -3 845,97 - 
Datautstyr 6 068,00 6 000 -68,00 - 
Reise- og opph.utgifter 0,00 1 000 1 000,00       - 
Purregebyrer/morarenrer/bankgebyr 260,00 0 134,00 
Innkjøp Bernerbok 2 208,60 0 - 
Sum utgifter 228 876,54 240 000,00 13 592,06 236 941,80          

RESULTAT 224 708,14 239 000 11 647,36 236 920,62          

(-=overskudd, +=underskudd)

BALANSE PR. 31.12.2017

Tekst Pr. 31.12.17 Pr. 31.12.16

Eiendeler

Bank 5 169,39 2 615,83       
Utestående fordringer 2 148,00 33 075,00     
Varelager 2 208,61 599,00          
Sum eiendeler 9 526,00 36 289,83     

Gjeld

Kortsiktig gjeld -37 124,97 - 
Egenkapital

Egenkapital IB -36 289,83 
Overført fra styret -160 819,34 
Årets resultat 224 708,14 
Egenkapital UB 27 598,97 27 598,97        -36 289,83 
Sum gjeld og egenkapital -9 526,00 -36 289,83 

Gjeld pr. 31.12.2017

Redigerinsprogram, 2018 2 835,13

Porto Berner nr. 4, bet i 2018 -10 810,10

BK Trykk,  ---"---- -29 150,00

Sum: -37 124,97

Fordringer pr. 31.12.2017

For mye utbet, motr. 2018 1 398,00

Juleannonse 2017, bet. i 2018 750,00

Sum: 2 148,00



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB
Utstillingskomiteen

RESULTATREGNSKAP FOR 2017

Tekst Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik 2017 Regnskap 2016
Inntekter
Dobbeltuts. Påmelding -267 195,00 -315 000 -47 805,00 -328 413,00 
Dobbeltuts. Premier -7 100,00 -9 000 -1 900,00 -8 735,00 
Dobbeltutst parkering/katalog/inngang mm-44 802,00 -40 000 4 802,00 -43 502,00 
Dobbeltuts - annet 0,00 0 - - 
Standleie 0,00 -2 850 -2 850,00 -4 450,00 
Pinse - påmeldinger -32 660,00 -30 000 2 660,00 -34 040,00 
Pinse - loddsalg -11 180,00 -9 000 2 180,00 -9 460,00 
Pinse Medlemsfest 0,00 0 - - 
Pinse- annet -3 150,00 -4 000 -850,00 -2 875,00 
Torpo - Catring -5 703,00 -10 000 -4 297,00 -6 750,00 
Diverse inntekter 0,00 0 - - 
Renter -215,28 -150 65,28 -173,81 
Sum Inntekter -372 005,28 -420 000 -47 994,72 -438 398,81 

Utgifter
Porto 899,00 1 000 101,00 17,00 
Dobbeltuts Premier   41 129,00 35 000 -6 129,00 31 275,00 
Dbl.uts. Dommere/ringpers 78 022,48 70 000 -8 022,48 59 523,80 
Dobbeltuts. Hotell 98 050,00 100 000 1 950,00 106 213,00         
Dobbeltuts - annet 63 377,44 65 000 1 622,56 65 109,50 
Pinse - premier 17 745,94 10 900 -6 845,94 13 821,50 
Pinse- medlemsfest 0,00 0 - - 
Pinse - diverse 26 767,50 25 000 -1 767,50 27 030,54 
Pinse - Dommer/ringpers. 23 611,83 25 000 1 388,17 22 511,96 
Pinse - catering/kiosk 9 745,32 7 000 -2 745,32 7 420,00 
Kontorutgifter 4 218,25 1 500 -2 718,25 - 
Gebyr 477,39 100 -377,39 188,33 
Møteutgifter 0,00 12 000 12 000,00 16 821,00 
Diverse utgifter/bruksutstyr 9 151,90 2 500 -6 651,90 6 101,67 
Avskrivning utstyr 0,00 5 000 5 000,00 5 000,00 
Sum utgifter 373 196,05 360 000 -13 196,05 361 033,30         

RESULTAT 1 190,77 -60 000 -61 190,77 -77 365,51 

(-=overskudd, +=underskudd)

Netto dobbelutstillingen -38 518,08 -96 850 -58 331,92 -122 978,70
Netto pinsetreffet 25 177,59 14 900 -10 277,59 17 659,00
Netto andre utg/innt 14 531,26 21 950 7 418,74 27 954,19



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

Utstillingskomiteen

BALANSE PR. 31.12.2017

Tekst Pr. 31.12.17 Pr. 31.12.16

Eiendeler

Kasse 9,00 0,00
Bank 194 729,48 121 243,24
Utestående fordringer 0,00 65 613,94
Varelager premier 21 466,00 20 460,00
Dommerkompendier 0,00 0,00
Utstyr 0,00 0,00
Sum eiendeler 216 204,48 207 317,18

Gjeld

Gjeld -10 078,07 0,00
Egenkapital

Egenkapital IB -207 317,18
Overført til/fra styret 0,00
Årets resultat 1 190,77
Egenkapital UB -206 126,41 -206 126,41 -207 317,18
Sum gjeld og egenkapital -216 204,48 -207 317,18

0,00 0,00

Gjeld pr. 31.12.2017

Bankgebyr, skydig kasserer UK. -50,00

Hallingdal C. 2017, utbet 2018 -2 566,00

Utlegg div.2017, utbet. 2018. -7 462,07

Sum: -10 078,07



REVISJONSRAPPORT 2017 

Til Arsmotet i Norsk Berner Sennenhundklubb 

Vi har revidert regnskapet for Norsk Bemer Sennenhundklubb, med underliggende komiteer for regnskapsaret 2017 
(Heise- og Avlskomiteen har avvikende regnskapsar. Perioden gar fra 01.11 foregaende ar og 
t. o. m. 31.10 innevrerende regnskapsar.)

Fremlagte regnskapers beholdninger av likvider er overensstemmende med kontoutskrifter fra bank. 
Alt av bokforte bilag er gjennomgatt. Regnskapet, iberegnet underliggende komiteer, er ryddig og oversiktlig furt.Resultatet gjenspeiler etter var mening klubbens drift for denne regnskapsperioden. 
De ting vi fant a bemerke, var ikke alvorlige og har ikke hatt betydning for resultatet. Forslag til forbedringer er sendt de det gjelder. De fleste forslag til endringer / forbedringer vi foreslo i fjor, er tatt til f0lge. 
Pa bakgrunn av fremlagte regnskaper, samt foretatte kontroller, kan vi tilra Arsm0tet i Norsk Bemer Sennenhundklubb a godkjenne regnskapet for 2017. 

Eidsvoll 3.mars 2018 
Revisorer 

Wenche Loftu (
o/4
sign� ../71(_�: ....... . (4.{1.$.l!f� . . . . 

Kristoffer Skj0stad (sign) 
h'�-�.9�� 
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NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

Versjon: 10.04.2018 periode

BUDSJETT 2018 01.01.-31.12.

Post Tekst Budsjett 2018 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Inntekter

1 Kontingenter hovedmedlem -300 000 -285 374,00 -320 000 303 850,00-  

2 Kontingenter husstandsmedlem -7 500 -7 475,00 -8 000 7 250,00-  

3 Helse- og Avlskomiteen, inntekter -1 300 -1 233,13 -1 500 1 484,38-  

4 Sunnhetsfondet, inntekter -3 000 0,00 0 100,00-     

5 Effektkomiteen, inntekter 0 -3 396,53 0 44 049,63-   

6 Redaksjonskomiteen, inntekter -1 500 -4 168,40 -1 000 21,18-    

7 Utstillingskomiteen, inntekter -416 700 -372 005,28 -420 000 438 398,81-  

8 Brukshundkomiteen, inntekter -5 000 0,00 0 - 

9 Mva-kompensasjon -44 000 -41 734,00 -50 000 53 810,00-  

10 Renter -11 000 -10 652,45 -10 000 10 583,59-  

11 Salg Jub.bok -46 000 0,00 0 - 

12 Ref.porto jub.bok -4 000 0,00 0 - 

13 Sum Inntekter -840 000 -726 038,79 -810 500 859 547,59-  

Utgifter

14 Helse- og Avlskomiteen, utgifter 8 000 4 488,44 20 000 19 138,00 

15 Sunnhetsfondet, utgifter 12 500 12 500,00 0 12 500,00 

16 Brukshundkomiteen, utgifter 5 000 8 096,25 5 000 - 

17 Effektkomiteen, utgifter 0 2 502,00 0 96 385,66 

18 Redaksjonskomiteen, utgifter 197 000 228 876,54 240 000 236 941,80 

19 Utstillingskomiteen, utgifter 426 000 373 196,05 360 000 361 033,30 

20 Årsmøte 5 500 4 918,00 5 500 5 300,00 

21 SU-møter 85 000 51 679,00 85 000 40 115,00 

22 Reiseutgifter SU 20 000 488,00 30 000 8 827,00 

23 Styremøter, møter m/komiteer 15 000 6 113,00 8 000 2 220,00 

24 Reiseutg sentrale verv 8 000 5 189,15 12 000 8 895,00 

25 Gaver og blomster 1 700 1 790,00 1 500 1 075,00 

26 Premier og utmerkelser 8 500 9 364,00 8 000 8 883,00 

27 Profilering og annonser 0 0,00 6 000 - 

28 Porto 2 000 598,00 2 000 1 459,50 

29 Utlegg porto jubileumsbok 4 000 0,00 0 - 

30 Bankgebyr 3 500 2 916,25 3 200 2 980,00 

31 Kontorrekvisita 2 500 239,00 2 000 439,00 

32 Data og web-utgifter 6 000 5 985,00 0 5 985,00 

33 Datautstyr 2 000 0,00 2 000 - 

34 Diverse utgifter 4 500 2 041,00 1 500 1 050,00 

35 Avskrivninger 3 800 3 846,00 3 800 3 846,00 

36 Ny hjemmeside 0 0,00 0 10 000,00 

37 Utgifter jubileum 62 000 862,00 20 000 - 

38 Innkj.pris Jub.bok 45 500 0,00 0 - 

39 Utarbeiding RAS 0 0,00 0 - 

40 Oppdretterseminar 0 0,00 0 - 

41 Investering 0 0,00 10 000 50,00 

42 Sum utgifter 928 000 725 687,68 825 500 827 123,26 

RESULTAT 88 000 -351,11 15 000 -32 424,33

(-=overskudd, +=underskudd)
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Norsk Berner Sennenhundklubb 
Årsmøtet 2018 

Styrets arbeidsprogram 2018 – 2019 

Generelt 

• 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 2018 – 2019  

Sammen med klubbens tillitsvalgte, komiteer og avdelinger: 

• Arbeide for å øke medlemstallet i klubben gjennom å:

o Profilere NBSK og NBSKs arbeid

o Synliggjøre og utvikle ytterligere fordeler ved medlemskap i NBSK

o Utvide eksisterende informasjonspakke for medlemsrekruttering, fortrinnsvis nettbasert

o Arbeide for mer fokus på brukshundarbeid

• Arbeide for å styrke rekruttering av yngre bernereiere til klubben, også til verv og komiteer

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

med HAK.

• Utarbeide manglende instrukser og retningslinjer for de respektive komiteer, gjøres i tett

samarbeid med aktuelle komiteer

• Utarbeide manglende statutter for hederstegn, priser og mestvinnende

• Internasjonal dugnad – Skaffe informasjon om hvordan bernerklubber i utlandet driver sitt

arbeid

• Tydeliggjøre praksis for kompensasjon ved dugnadsjobbing

• Tettere kontakt med klubbens valgkomite

Vedlegg 5



Norsk Berner Sennenhundklubb 

Lov for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 
Vedtatt av årsmøtet den 02.06.2018  

Loven er godkjent av Norsk Kennel Klub den [dd.mm.åååå ] 

Kap. 1 Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Berner Sennenhundklubb, og forkortes til NBSK.  

Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. 

Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å 
overholde NKKs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av 
NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne 
medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.  

Klubben omfatter rasen berner sennenhund. 

Klubben har verneting i Asker og Bærum.  

§1-2 Formål

Norsk Berner Sennenhundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets 
interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, 
samt forvaltning av den enkelte hunderase. Norsk Berner Sennenhundklubb skal også 
arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket 
retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.  

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer: 

- Årsmøtet

- Ekstraordinært årsmøte

- Samarbeidsutvalg (SU) (rådgivende organ)

- Styret

- Komiteer

- Valgkomité

- Avdelingene

§1-4 Tilknytning og organisering

Norsk Berner Sennenhundklubb er medlem av NKK og representerer klubbens 
medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. 

Vedlegg 6



Norsk Berner Sennenhundklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i 
NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber.  

Kap. 2 Krav til medlemskap 

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben 
som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende 
disiplinærbestemmelser. 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Berner Sennenhundklubb og NKKs 
virksomhet, samt å følge Norsk Berner Sennenhundklubb og NKKs lover og 
bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for 
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva 
gjelder klubbinternt regelverk. 

Husstandsmedlemskap kan tegnes dersom en i familien betaler full medlemskontingent. 
Innmelding skjer som husstandsmedlem i NKK.  

§2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved: 

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig
(brev eller e-post) til klubben

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben.

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt 
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs 
Representantskapsmøte.  

Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt. 

§2-4 Disiplinærreaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner mm gjelder i sin helhet. 



Kap. 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15. juni. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke 
stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og 
oppløsning av klubben (krever ¾ flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 

Ved valg av kandidater og ved flere avstemningsalternativer: Oppnås ikke alminnelig 
flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny 
avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i 
neste avstemning inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved 
personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver 
avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes 
(også aktuelle forhåndsstemmer). 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. 

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes (og har 
vært medlem i minst 3 uker) og æresmedlemmer har møterett og stemmerett på 
årsmøtet.  

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. 

Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg.  

Forhåndsstemmer legges i lukket konvolutt merket valg. Denne konvolutten legges i en 
annen konvolutt påført avsenders navn. Forhåndsstemme må være sendt klubben 
(poststemplet) senest en uke før årsmøtet.  

Forhåndsstemmene skal telles opp på årsmøtet av tellekorpset før valg avholdes. 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte, kan NKK møte med inntil 2 
representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 10 ukers varsel. 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal 
sendes, enten pr. post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.   



Med innkallelsen skal følge: 

- Saksliste

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Budsjett for neste år.

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato.

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra
medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver er å: 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen
og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for inneværende år.

f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.

g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede
forslag.

h) Vedta instruks for organer som opprettes av årsmøtet.

i) Velge følgende:

(1) Styre:

- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- Sekretær for 2 år
- Kasserer for 2 år
- 1 styremedlem for 2 år
- 2 varamedlemmer for 1 år

(2) Helse- og avlskomiteen (§5-3):
- Leder for 2 år, pluss 2 medlemmer som velges for 2 år.

(3) Utstillingskomiteen (§5-4):
- Leder for 2 år, pluss 2 medlemmer som velges for 2 år.

(4) Brukshundkomiteen (§5-5):
- Leder for 2 år, pluss 2 medlemmer som velges for 2 år.

(5) Redaksjonskomiteen (§5-6):
- Leder for 2 år, pluss 2 medlemmer som velges for 2 år.

(6) Revisor: 2 revisorer og en vararevisor. Alle velges for 2 år.
(7) Valgkomité med leder og tre medlemmer for 2 år, samt en vararepresentant
for 1 år



Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret og de 
øvrige komiteene/rådene.  

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av 
domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller 
oppnevnes til tillitsverv i klubben.  

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Dersom det ikke foreligger kandidater til 
ledige tillitsverv, eller kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, kan valgkomiteen legge 
fram forslag på nye kandidater på årsmøtet. Dog begrenset til 2 kandidater. 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene 
forlanger det.  

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de 
ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn 
for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på 
sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til 
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. 

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 

Kap. 4 Styret 

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. 
Vedtak fattes med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). 
Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. 
Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være 
tilgjengelig for medlemmene og NKK.  

Ved nestleders varige forfall, avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært 
årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmene. 



§4-3 Styrets oppgaver er å

- lede klubben mellom årsmøtene

- avholde årsmøte

- drive klubben i samsvar med klubbens formål

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

- vedtar retningslinjer for avl etter forslag fra Helse- og avlskomiteen.

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

- oppnevne delegat til NKK Representantskapsmøtet.

- oppnevne medlemmer til redaksjonskomité for medlemsblad, ut over de nevnte i
§3-4 bokstav i)

- oppnevne medlemmer til komiteer/utvalg/arbeidsgrupper utover de som er nevnt i
§3-4 bokstav i)

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer. 

§5-1 Valgkomité

Valgkomiteen består av leder, og minimum 4 medlemmer. Leder har ansvar for 
komiteens arbeid.  

Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal 
besettes. Dette gjelder også verv som styret kan utnevne.  

§5-2 Revisorer

Årsmøtet velger revisorer og vararevisor. Revisorene reviderer regnskapene og avgir 
beretning til årsmøtet.  

Både revisorene og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i 
regnskapsførsel.  

§ 5-3 Helse- og avlskomiteen

Årsmøtet velger leder og 2 medlemmer.  

Styret, i samarbeid med valgkomiteen, kan oppnevne øvrige ressurspersoner. 

§ 5-4 Utstillingskomité

Årsmøtet velger leder og 2 medlemmer.  

Styret, i samarbeid med valgkomiteen, kan oppnevne øvrige ressurspersoner. 

§ 5-5 Brukshundkomité

Årsmøtet velger leder og 2 medlemmer. 



Styret, i samarbeid med valgkomiteen, kan oppnevne øvrige ressurspersoner. 

§ 5-6 Redaksjonskomité

Årsmøtet velger leder og 2 medlemmer.  

Styret, i samarbeid med valgkomiteen, kan oppnevne øvrige ressurspersoner. 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. 
Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i 
kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomité kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk 
som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover § 6-1.  

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må 
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs 
vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft. 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall 

• Flest stemmer
Alminnelig flertall 

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall 

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall 

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet



Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler 

Kap. 7 – Tillegg for NBSK. 

§7-1 Avdelingene i NBSK

Avdelingene er NBSKs organisasjon ute i distriktene. Avdelingene skal ivareta og 
fremme NBSKs aktive virksomhet innen sitt distrikt.  

NBSK sine medlemmer er automatikk tilsluttet avdelingene etter sitt bodistrikt, om 
avdeling er opprettet. Det er anledning til å velge tilknytning til annen avdeling. 
Medlemmer tilhørende andre NBSK avdelinger, har ikke stemmerett, men har ellers 
adgang til alle møter og aktiviteter som skjer i avdelinger utenfor sitt eget distrikt.  

§7-2 Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget er sammensatt av styret, en representant fra de faste råd og 
komiteer og en fra hver avdeling. SU kan utvides ved behov.  

SU er et rådgivende organ. SU uttaler seg i saker som fremmes for årsmøtet. SU møtes 
minimum 1 gang pr år.  

§ 7-3 Æresmedlem/Hederstegn

Styret kan foreslå for årsmøtet medlemmer som har gjort en stor innsats for klubben, 
som klubbens æresmedlemmer.  

Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke 
kontingent til klubben.  

Styret kan påskjønne personer som har ytt klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak 
eller på et enkeltfelt. Disse tildeles NBSKs Hederstegn. 



   Norsk Berner Sennenhundklubb 

Vedlegg til referat fra årsmøtet 2. juni 2018 

Oppsummering av viktigste endringer fra lovteksten 2016 (ref. sak 5 i 
protokollen) 

Paragrafene som det har blitt gjort endringer på ble lagt frem. Mange av endringene er 
kun ord som er tatt vekk eller byttet til et bedre ord.  

§1-4 Tilknytning og organisering er en ny paragraf:
Norsk Berner Sennenhundklubb er medlem av NKK og representerer klubbens 
medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. Norsk Berner Sennenhundklubb 
skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene 
lovmal for medlemsklubber.  

Kapittel om medlemsplikter er fjernet. 

§3-1 Høyeste myndighet er en ny paragraf:
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15.juni.  
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke 
stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og 
oppløsning av klubben (krever ¾ flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.  
Ved valg av kandidater og ved flere avstemningsalternativer: Oppnås ikke alminnelig 
flertall (50% + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres 
ny avstemming. Det kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut 
i neste avstemning inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved 
personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver 
avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes 
(også aktuelle forhåndsstemmer).  
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.  

§3-2 Møte og stemmerett. Første setning er endret for å unngå at årsmøtet kan kuppes,
til følgende: Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 10 ukers
varsel.

§3-3 Innkalling: Innkalling er ikke lenger nødt til å sendes ut per epost, det holder at den
legges ut på nettstedet til bernerklubben.

§3-4 Årsmøtets oppgaver. Siste avsnitt er nytt og det er tatt ut ifra den nye lovmalen
uten endringer: 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Dersom det ikke foreligger kandidater til 
ledige tillitsverv, eller kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, kan valgkomiteen legge 
fram forslag på nye kandidater på årsmøtet. Dog begrenset til 2 kandidater.  

Vedlegg 7



   Norsk Berner Sennenhundklubb 
                                                           

 
 

 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte. De to siste setningene er nye:  
Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før 
ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før 
ekstraordinært årsmøte.  
 
§4-2 Vedtak og representasjon. Følgende setning er ny: Ved nestleders varige forfall, 
avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal 
velges av- og blant de resterende styremedlemmene.  
 
§ 5-3 Helse- og avlskomiteen. Styret, i samarbeid med valgkomiteen, kan oppnevne 
øvrige ressurspersoner. Tidligere var siste ordet i den setningen medlemmer.  
 
Det stilles spørsmåltegn ved at ressurspersoner kan tilknyttes i tillegg til styret. Hvis en 
person ikke blir valgt på årsmøte til en komite, men seinere blir tilknyttet til en komite. 
Går dette da imot medlemmenes stemmer? Det blir bestemt at teksten blir stående slik 
den er nå og at praksis fortsetter slik det har vært. Det foreslås at styret tar dette med til 
neste SU. 
 
Kap. 7 – Tillegg for NBSK 
Dette kapittelet er stort sett uendret fra forrige utgave.  
Under punkt §7-2., setningen ”for styret i saker som gjelder NBSKs organisatoriske og 
avlsrettede virksomhet” strykes. Det står da kun at SU er et rådgivende organ.  
 
 
 
 
 




