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Styremøte 
 

Referat fra styremøte nr. 1, 2018/2019 

Tid: Mandag 25.06.2018, kl. 19.00 – 22.00 

Sted: Skype 

Tilstede: Dagfrid, Bjørg, Jon, Janne og Gro 

Forfall: Britt og Stein 

Referent: Bjørg 

 

SAKER: 

Fast sak:  Godkjenning av innkalling/referat forrige møte 

Sak 12/17  Jubileums-/pinsetreffet på Torpomoen (tidligere historikk er fjernet) 

Sak 15/17  Årsmøte 2018 (tidligere historikk er fjernet) 

Sak 4/18 Regler for utmerkelser (norsk/utenlandsk hund og eier) 

Sak 22/18 Fullcert ordningen 

Sak 25/18 Søknad om støtte til lokale jubileumsmarkering i avdelingene. 

Sak 26/18 Oppdretterprisen 

Sak 27/18 Medlemsfordeler 

Sak 28/18 Dato for høstens SU 

Sak 29/18 Dato for årsmøte i 2019, samt SU i forkant 

Sak 30/18 Fremtidige styremøter 

Sak 31/18 Avlsseminar 

Sak 32/18 Omplassering av Berner 

Sak 33/18 Personer som tilknyttes komiteer. 

Sak 34/18 Barnas dag på Hadeland Glassverk 

Sak 35/18 Regnskap 

EVENTUELT. 

# 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 
(tidligere historikk er fjernet) 
25.06.2018 
Vi ønsker en evaluering fra utstillingskomiteen og kasserer om hvordan 
dette ble gjennomført, med tanke på lignende arrangement i 
fremtiden.  
 

 
 
 
 

15/17 Årsmøtet 2018 

(tidligere historikk er fjernet) 

25.06.2018 
Vi savner fremdeles signert referat.  
Lovmalens kommentarene legges ut som et eget vedlegg.  
Godkjent lov for NBSK sendes til NKK. 
Oppdateres i klubbadministrasjon på nkk.no. 
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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. 
 
25.06.2018 
SSK syntes det er en god ide og ønsker et samarbeid på klubbnivå. 
Vi har sendt mail til DBSK, men har fremdeles ikke fått noe svar. Bjørg 
purrer.  
Her bør kanskje også HAK kobles inn etter hvert. Vi tar dette opp igjen 
på neste møte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.   

 
25.06.2018 
Vi må sjekke om det er gjort noen avklaringer vedrørende dette i 
forbindelse med tidligere SU møter. Tar dette opp på møtet i august. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25/18 Søknad om støtte til lokale jubileumsmarkering i avdelingene. 
Vi har fått søknad fra: 

- Hedmark 2. september 
- Agder ønsker 8. september 
- Oslo & Omegn ønsker 2. september. 

Vi innvilger økonomisk støtte opp til kr. 3000,- mot kvitteringer, men 
anmoder Hedmark og Oslo & Omegn om å flytte dato, da dette krasjer 
med Østfoldtreffet som er 1. september. 
 

 
 
 
 
 
 

26/18 Oppdretterprisen 
HAK (avlsrådet) tar seg normalt av oppdretterprisen. Her har det ikke 
skjedd noe i år og vi må purre på dem. Oppdrettere har begynt å purre. 
Dette skulle vært utdelt på pinsetreffet eller årsmøtet, men i år har ikke 
det skjedd. Det må i alle fall legges ut på hjemmesiden. HAK må få en 
påminnelse. 
 
Priser deles normalt ut som følger: 
Klubbvinnere deles ut på pinsetreffet. 
Mestvinnende deles ut på årsmøtet. 
Oppdretterprisen bør deles ut på årsmøtet. 
Allsidighetsprisen deles ut på årsmøtet. 
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Vi hadde tidligere også «potesokken» og «kløvkoppen». Nå har vi 
kløvmerkeprøven. Vi ber brukshundkomitéen ta stilling til hva vi skal ha 
videre og retningslinjer for hvordan dette skal fungere. 
 

27/18 Medlemsfordeler 
Stein har sendt noen forslag, vi avventer videre utredning fra Stein i god 
tid før neste fysiske styremøte for gjennomgang.  
 

 

28/18 Dato for høstens SU 
Vi forsøker oss med 20. oktober, da den datoen er etter høstferier over 
hele landet, samt har få utstillinger og arrangement for øvrig. 
 

 

29/18 Dato for årsmøte i 2019, samt SU i forkant. 
Pr. i dag mangler vi terminlista til NKK for 2019 og har dermed vanskelig 
for å finne en dato der vi unngår «krasj». Dagfrid og Jon lager en 
fremdriftsplan som skisserer tidsfrister vi er nødt til å forholde oss til, 
denne danner så grunnlag for å sette dato for årsmøtet 2019 
Tas opp på neste styremøte. 
 

 
 
 

30/18 Fremtidige styremøter 
Lørdag 25. august med felles møte med HAK og evt. 
redaksjonskomiteen. 
Mandag 24. september Skype møte kl. 20.00 
Fredag 19. oktober i forbindelse med et SU som planlegges lørdag 20. 
oktober.  
Mandag 26. november Skype møte kl. 20.00 
Jon laget oppdatert møteplan med kontaktinformasjon til alle 
styredeltakerne, denne er sendt ut. 
 

 
 

31/18 Avlsseminar 
Vi kontakter HAK og ber dem komme med forslag til det fysiske møte i 
aug. 
 

 
 
 

32/18 Omplassering av berner 
Dette er noe som bør ligge under HAK.  
Danmark har noe tilsvarende på sin hjemmeside, vi bør sjekke hvordan 
det gjøres der. 
 

 
 
 

33/18 
 

Personer som tilknyttes komiteer. 
Brukshundkomitéen ønsker å knytte til seg:  

- Trond Henriksen 
- Aud Thesen Lindholm 

Begge har sagt ja og disse godkjennes av styret 
 
HAK har knyttet til seg: 

- Trude Grindberg 
- Marie Reime 
- Trine Lise Nystad 

Samt Sunnhetskomiteen: 
- Nina Bless 
- Gerda Hagerup 
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Alle har sagt ja og styret godkjenner disse med unntak av Inger Vinje 
frem til medlemskap er registrert. 
 
Utstillingskomiteen ønsker å knytte til seg: 

- Håkon Kristiansen (plassjef/materialforvalter) 
- Anne Gunn Hundhammer (premier/rosetter) 
- Wenche H. Blakkisrud (forsyninger/kiosk) 
- Heidi Andersen (premier) 
- Rune Andersen (diverse/fotsoldat) 
- Tone Gomnes Skjærven (forsyninger/kiosk) 
- Petter Holmen (div/fotsoldat) 

Alle har sagt ja og styret godkjenner disse. 
 
Redaksjonskomiteen har ikke sendt informasjon. Må purres. 
 
Hver komite får en utpekt person i styret som er deres kontaktperson. 
Redaksjonskomiteen:  Jon Jerre 
Utstillingskomiteen:  Janne Ekse 
Brukshundkomitéen: 
HAK:   Gro Solberg 
Vi kommer tilbake til dette innen neste møte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34/18 Barnas dag på Hadeland Glassverk 
De ønsker hunder som kan brukes til å trekke vogner.  
Vi ønsker å støtte opp om dette, men har behov for å få litt nærmere 
info om tidspunkt. Vi svarer at vi synes dette høres interessant ut og at 
vi har avdelinger som allerede driver med slike hundetrekk på andre 
arrangement, der har betalingen vært kr. 4000,- for et par timer. 
Dersom de syntes dette høres greit ut, er det bare å ta kontakt igjen.  
Når vi får tidspunktet, tar vi kontakt med avdelingene.  
 

 
 
 
 
 
 
 

35/18 Regnskap 
Regnskap etter utstillingen på Letohallen er ikke helt klart, det samme 
gjelder pinsetreffet. Det er mange bilag til disse to arrangementene, 
men de fleste er nå mottatt. 
 
Det gis honnør til alle som sponset med gavepremier på pinsetreffet. 
 

 

 Eventuelt  

 Retningslinjer og instrukser 
Vi må gå igjennom det vi har og hva vi mangler av dette og få dette på 
plass. Det må ligge lett tilgjengelig på nettet. 
 

 

 


