Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte

Referat fra styremøte nr. 9, 2017/2018
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Mandag 07.05.2018, kl. 19.00
Skype
Håkon, Dagfrid, Bjørg, Jon og Janne
Kjersti og Stein
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.
07.05.2018
Nå er det meste på plass og under kontroll.
Det er stor påmelding både av hunder til begge utstillinger, samt til
jubileumsmiddagen.
2

Norsk Berner Sennenhundklubb
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.
07.05.2018
Dokumentene til årsmøtet må legges ut på nett og sendes ut pr. e-mail.
De fleste var klar til SU i april, men et par må justeres noe i forhold til
kommentarer på SU. Saksliste må også lages.
Sakenes rekkefølge på årsmøtet:
- Valg av møteleder.
- Valg av referent.
- Velge to til å signere protokollen, samt tellekorps
- Årsmeldingen må sjekkes i forhold til kommentarer på SU.
- Regnskap med revisors beretning. Presentasjon av
hovedpunktene.
- Styrets arbeidsprogram, som bes tatt til etterretning.
- Flytte posten for budsjett, som ved tidligere årsmøter har
kommet inn som sak på dette tidspunkt, til etter de postene
som kan ha økonomiske konsekvenser.
- Endring av NBSKs lov i samsvar med NKKs Lovmal.
- Kontingent for hovedmedlem foreslås uendret, kontingent for
verving tas med i denne saken. Sak a og b.
- Budsjett
- Valg: Sjekk at feilene som ble oppdaget etter trykking i Berner’n
er korrigert. Valgkomiteens innstilling, valgseddel og
presentasjoner.
Servering på selve årsmøtet.
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-

Bestille rundstykker som serveres ved ankomst og vafler til
pausen. Janne tar en prat med Nebbenes Syd for å høre om det
er mulig å endre antall. Hun gjør også de resterende avtaler.

Papirene legges ut på nett senest lørdag 12. mai.
Bjørg sender mail til alle medlemmer med årsmøte papirene. Jon
sjekker om dette kan sendes fra NBSK mailen.
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.
07.05.2018
Vi tar dette opp etter årsmøtet, da vi har for mange andre oppgaver
med høyere prioritet før den tid.
17/18 Allsidighetsprisen.
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. Liv Flathus ordner premiene.
Invitasjon må sendes til de som har vunnet, slik at de har en sjanse til å
møte på årsmøtet for å motta denne.
07.05.2018
Mestvinnende premier. Disse er nå bestilt og vil bli delt ut på årsmøtet
den 2. juni. Invitasjon må sendes, der tidspunkt og sted er beskrevet.
22/18 Fullcert ordningen
Ordningen ble presentert og diskutert på SU uten at det ble gjort noe vedtak.
Det ble derimot besluttet at bakgrunnsinformasjon skulle trykkes i Berner’n nr.
2 eller 3 for informasjon. Dokumentet som ble fremlagt på SU, revideres noe i
forhold til vedtak på SU og sendes til Marie.

23/18 Jubileumsboka
Ingen ytterligere info.
24/18 Fysisk møte med HAK
Det er lovet et fysisk møte med HAK etter årsmøtet. Det viser seg å
kunne være problematisk å finne en dato som passer for alle. Det vil
også være vanskelig å sette en dato allerede nå, da både HAK og styret
får en del utskiftninger av personer. Vi foreslår derfor å sende nye HAK
en mail om at intensjonen var å få dette til i juni, men at det blir
vanskelig å finne en dato mellom årsmøte og ferietid. Det virker mer
fornuftig å sende forslag på datoer i august slik at vi flest mulig kan få
dette til.
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