Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte

Referat fra styremøte nr. 8, 2017/2018
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Fredag 20.04.2018, kl. 19.00
Gardermoen
Håkon, Dagfrid, Bjørg, Jon, Stein og Janne
Kjersti
Bjørg

#

Sak

Ansvar

Fast
sak

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

12/17 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.
10.01.2018
Jubileumskomiteen er i gang med jubileumsmiddagen.
Komiteen har søkt om dekning av 50% fra klubben.
Premier er til dels bestem, også formen på selve jubileumsutstillingen.
Vi har mulig noen premier igjen på lager som kan brukes til evt. premier
til Barn og Hund, lotteri eller annet. Stein sjekker.
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Avslag om «stor-cert» fra NKK, men anker sammen med Pinscherklubben.
Tilleggskommentarer fra Jon på mail:
Egen side for 30-års jubileet opprettet på hjemmesiden
Jubileumsboken forventes organisert for salg/utsending av styret.
07.02.2018
Komiteen har gått ifra å servere en 3-retters middag til å servere
koldtbord.
Det som er klart i forbindelse med arrangementet må ut på nett så
snart som mulig for å gjøre jubileumshelgen attraktiv. Aktiviteter,
konkurranser, leker, forelesninger, bespisning osv.
UK og JK føler de er i rute og vil nå sine mål i rett tid.
05.03.2018
Budsjett er nå satt opp for jubileumstreffet
Egenandel blir kr. 200,- Resten belastes NBSK.
Beregnet 120 personer. Plass til 130 hvis peisestuen tas i bruk.
Ringpersonell ca. 10 personer, der mat og drikke dekkes.
Ellers kommer duker, servietter, lys, flagg m.m.
Deltager gaver til jubileums utstillingen. Nøkkelring med logo og 30-års
jubileet. I tillegg kommer div. utstyr.
Vi burde kanskje få tak i noe «bakgrunns musikk» eller tilsvarende
under jubileumsmiddagen.
I spisesalen har de skjenkebevilling, dermed forstår vi dette som at
ingen skal kunne nyte medbrakt under middagen.
Klubbens «banner» som ble brukt på Galdhøpiggen er på avveie. Denne
må etterlyses på hjemmesiden og på FB.
Vi vurderer å gå ut til med et tilbud til avdelingene der de kan søke om
opp til kr. 3000,- for å markere 30-års jubileet lokalt.
De må i så fall søke med en form for et budsjett og hvilken type
arrangement de ønsker å arrangere. De vil så kunne få opp til kr. 3000,ved innsending av kvitteringer og en historie med bilder til Berner’n.
Dette da det er mange medlemmer i avdelingene som ikke vil ha
mulighet til å delta på Pinsetreffet, men som likevel bør få muligheten
til å delta på en markering av klubbens 30-års jubileum lokalt der de
bor.
Bjørg sender ut informasjon til avdelingene om dette.
20.04.2018
Dagfrid tar opp på SU at folk må huske på å melde seg på utstillinger,
middag m.m. på Torpomoen. Der trenger de også forslag på aktiviteter,
og evt. utendørsleker som kan brukes av barna.
14/17 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.
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Avdelingene har frist til 31/10 for ferdigstilling av regnskap, mens komiteen
har frist til 31/10.
Disse skal være mottatt klubbens kasserer sentralt innen 10/12.
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.
10.01.2018
Innkalling til SU må sendes ut og saksliste utarbeides.

07.02.2018
Stein sjekker hotell og møterom i Gardermoen distriktet. Styremøte
avholdes fredags kveld. Det bestilles fullpensjon og dag-pakker til alle
møtedeltagerne. Dette betales av NBSK. De som sender observatør må
dekke reiseutgiftene for denne selv.
Innkalling og saksliste må lages snarlig.
Foreløpig har vi notert følgende saker, men noen av dem mangler utdypning,
samt tidsangivelse:
Registrering
Velkommen, v/leder Stein Fauske
Fullcert ordningen
Berner’n. Hva gjør vi med denne og hvordan får vi inn mer stoff?
Endring av NBSK’s lover i henhold til ny Lovmal fra NKK
Alle årsmøtesaker
Økonomi og budsjett
Hvordan er vi fornøyd med nettsiden vår?
NSHK Norsk Sennenhund Klubb. Kan vi ta dem med i NBSK, kan de starte
en egen sennenhund klubb?

SØNDAG 22. APRIL
CashBack World (Fordelskort)
v/Frode Horvik
05.03.2018
Vi må ha klar:
Årsberetning, regnskap, budsjett, styrets arbeidsprogram, kontingent, fullcert
ordningen, lovmalen m.m.
Det må lages et underlag for alle sakene, både de styret har satt opp og de
som evt. kommer inn fra komiteer og avdelinger.
Vi må også sette opp et forslag til vedtak for alle saker, eller en åpen sak
dersom vi ikke har noe forslag til vedtak.
Vi satser videre på et en dags SU i november. Da ikke med sponsing av
observatører.
Gjennomgang av underlag gås igjennom på et Skype møte 21. mars.
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15/17 Årsmøtet 2018
Dato ble satt til lørdag 2. juni i forbindelse med NKK 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.

10.01.2018
Nebbenes må bestilles og saksliste må lages.
07.02.2018
Nebbenes Syd er bestilt. Kommer tilbake til nøyaktig tidspunkt og
servering etter påske.
05.03.2018
Kommer tilbake til denne saken etter påske.
04/18 Regler for utmerkelser (norsk/utenlandsk hund og eier)
Vi sjekker hva Sverige og Danmark har og tar et vedtak på mail.
Det bør være samme regler for alle typer utmerkelser innen NBSK.
05.03.2018
Forespørsel er sendt til DBSK, men svar ikke mottatt pr. d.d.
09/18 Berner’n
Land Trykkeri tilbød oss rabatt på trykking av Jubileumsboka, dersom vi
overførte trykking av Berner’n til dem. Dette ville videre medføre en
nettogevinst for trykking av Berner’n.
Det viser seg i ettertid at forsiden for alle nr. av Berner’n for 2018 er
forhåndstrykket av BK. Forsidene for nr. 1 er nå oversendt Land
Trykkeri, men det vil følge med en liten kostnad for å få oversendt
forsidene for de resterende nummer.
Sannsynligvis blir denne kostnaden så lav at gevinsten ved å gå over til
Land Trykkeri likevel vil bli positiv.
05.03.2018
Her har vi mer informere om hva som skjer.
16/18 Endring av påmeldingsavgiften på NBSK’s spesialer.
Denne har ikke vært endret på flere år, så det er på tide å gi den en
liten økning. Påmeldingsavgift blir derfor endret til fra kr. 320,- til kr.

Info
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340,- for offisiell påmelding. Veteran endres fra kr. 160,- til kr. 200,-.
Valp endres ikke.
05.03.2018
Her er det ikke sendt ut informasjon til alle avdelinger.
17/18 Alsidighetsprisen.
Venter på en tilbakemelding fra Jan Roar.
05.03.2018
Info er lagt ut på hjemmesiden vår og prisen deles ut på pinsetreffet.
Mestvinnende priser deles ut på årsmøtet.
Invitasjon må sendes til de som har vunnet, slik at de har en sjanse til å
møte på årsmøtet for å motta denne.
18/18 Varslingssak
Styret er informert om en varslingssak som blir tatt hånd om på lokalt
plan.
19/18 Dekke opphold for observatører til SU
Syret har behandlet saken om dekning av observatører på e-mail i
mellom styremøtene. Hovedbegrunnelsen for dette er å gjøre det
lettere for avdelingene å trekke inn nye personer i klubbarbeidet
sentralt slik at potensialet for å få flere og nye personer inn i sentrale
verv øker. I den sammenheng er det selvfølgelig ønskelig å oppfordre til
at «den yngre garde» trekkes mer inn. Det ble konkludert med at vi
som en forsøksordning til dette SU kompenserer for overnatting for
observatører, med den oppfordring at avdelinger og komiteer forsøker
å benytte disse plassene til «den yngre garde»
20/18 Kontingent for oppdretter og klubb verving av medlemmer
Styret har også behandlet kontingenten for oppdretter- og klubb
verving på e-mail.
På grunn av dalende medlemstall, ønsker styret å forsøke med kr. 0,- i
kontingent i vervingsåret for valpekjøpere vervet av oppdrettere, samt
nye berner eiere vervet av avdelingene. Kan disse komme inn i klubben
for en «billig penge» håper vi at de finner fordelene og informasjonen
interessant nok til å ville fortsette sitt medlemskap videre. Da til full
pris.
21/18 Gjennomgang av sakene til SU
Sak 1.
SU starter med at Stein ønsker velkommen.
Sak 2.

Presentasjon ved at folk reiser seg og presenterer seg.
Valg av ordstyrer. Vi foreslår Jon
Referent: Bjørg

Sak 3.

Årsmøtet
- Vi går ikke igjennom årsmeldingen punkt for punkt.
- Janne går kort igjennom hovedpunktene i regnskapet
- Budsjett. Janne går igjennom hovedpunkt
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- Styrets arbeidsprogram
- Kontingent for 2019 foreslås uforandret
- Valgkomiteen orienterer
Sak 4.

Full-certordingen

Sak 5.

NBSK og veien videre:
- Øke medlemsantall
- Profileringsartikler
- Klubb byråkrati
- Internasjonalt samarbeid

Sak 6.

Berner’n.
Jon drar igjennom de punktene som han har sendt.
Stein har også noen forslag til varianter av innhold i Berner’n

Sak 7.

Lovmalen.
Må gjennomgås, men kanskje kun fra paragraf til paragraf.

Sak 8.

NBSKs Nettsted.
Avdelinger og komiteer er ansvarlig for hva som legges ut
der. Diskusjonen må gå på om det er noe vi kan gjøre bedre,
annerledes m.m.

Sak 9.

Sennenhund Klubb? Vi trenger en diskusjon

Sak 10.

CashBack er i endring og foreleser kommer ikke. Stein tar en
liten gjennomgang for å forklare hva som ligger i dette.

Sak 11.

Kontingent verving: En forklaring er sendt ut og denne blir
enkelt presentert.

Sak 12.

Innkommende forslag.
- Levealder BS
- Mestvinnende lista og CK på spesialer
- Still «going strong lista»

Sak 13.

Rekruttering av den yngre garde. En bredere rekruttering
ønskes. Uansett alder. Selvfølgelig er det fint å få inn yngre
personer.
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