Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte
Referat fra styremøte nr. 2, 2018/2019
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Lørdag 25.08.2018, kl. 11.00 – 16.00
Nebbenes Syd
Dagfrid, Bjørg, Jon, Janne og Stein
Britt og Gro
Bjørg

SAKER:
Fast sak:
Fast sak:
Sak 12/17
Sak 15/17
Sak 4/18
Sak 22/18
Sak 25/18
Sak 26/18
Sak 27/18
Sak 28/18
Sak 29/18
Sak 31/18
Sak 32/18
Sak 33/18
Sak 36/18
Sak 37/18
Sak 38/18
Sak 39/18
Sak 40/18
Sak 42/18
EVENTUELT

Godkjenning av innkalling/referat forrige møte
Økonomi
Jubileums-/pinsetreffet på Torpomoen (tidligere historikk er fjernet) utsatt.
Årsmøte 2018 (tidligere historikk er fjernet) Ferdig
Regler for utmerkelser (norsk/utenlandsk hund og eier)
Fullcert ordningen
Søknad om støtte til lokale jubileumsmarkering i avdelingene.
Oppdretterprisen
Medlemsfordeler
Dato for høstens SU
Dato for årsmøte i 2019, samt SU i forkant
Avlsseminar
Omplassering av Berner
Personer som tilknyttes komiteer.
Berner’n
Nedleggelse av Øvre Romerike
Klage ang. Kløvmerkeprøven
Innsendt RS forslag fra NBSK Rogaland
Kommunikasjon fra og innad i styret
Tilbud om Berner effekter og Berner Shop

#

Sak

Fast
sak

Godkjenning av innkalling / referat forrige møte
Innkallingen og referat fra forrige styremøte ble godkjent uten kommentarer.
Vara representanter innkalles til alle møter med talerett men ikke stemmerett.

Fast
sak

Økonomi
128 Jubileumsbøker er levert ut (122 solgte + 6 gratis/gaver), restlager er 272
bøker.
Dermed har vi noe sviktende inntekter her.

Ansvar

SU har brukt over budsjett og vi har et SU til i år. Styret mener likevel det er
forsvarlig å gjennomføre et SU nr. 2 i oktober i år.
Inntekter medlemskontingent: Det gjenstår ca. kr. 30.000 for å nå årets budsjett.
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Linke inntekter/kostnader for styrets bilag i forbindelse med jubileum, slik at vi
får frem netto resultat i regnskapsmalen (nederst).
Klubbens utstilling i Letohallen ser ut til å ha gått med et overskudd over
forventet og redder inn noe av underskuddet som ser ut til å komme fra
pinseutstillingen og jubileumsutstillingen.
Det mangler fremdeles innbetalinger fra Dobermann klubben vedr.
samarbeidet der. Dagfrid purrer.
Vi har ikke fått noe budsjett fra HAK, så vi kjenner ikke forbruket i forhold til
dette.
Det er heller ikke budsjettert noe sted for utgifter i f.m. IWG. Det besluttes at
økonomi vedr. IWG faller inn under styrets regnskap for 2018. Kostnader ved
reise/opphold/kursavgift utgjør kr. 9400,-..
RK ønsker en harddisk som back-up til PCen sin. Dette er innvilget. Styret
forventer at prisen vil ligge et sted mellom kr. 1000,- og 1500,-ca.
Forelesning av Nordisk Heste- Og Hundeterapiskole i forbindelse med
brukshundsamling på Bøliseter, er belastet styrets konto. Den kostnadsføres i
BK sitt regnskap, som «overført fra styret». Misforståelsen skyldtes at
foredraget i utgangspunktet var tenkt avholdt under Pinsetreffet, men ble
flyttet.
Vi ønsker at BHK sender en søknad til styret i forkant av arrangement som
genererer utgifter. Vi ønsker også et årsbudsjett fra BHK i fremtiden.
Totalt sett, noe lavere inntekter enn budsjettert.
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.
25.08.2019
Utsettes inntil alle bilag er mottatt og bokført i UK sitt regnskap
15/17 Årsmøtet 2018
(tidligere historikk er fjernet)
25.06.2018
Vi savner fremdeles signert referat. Janne sørger for signaturer. Lovmalens
kommentarene legges ut som et eget vedlegg. Dette tar Jon seg av.
Jon sender ferdig godkjent lov for NBSK til Bjørg, som igjen sender til NKK.
Info om hvem som sitter i styret, samt siste årsmøtedato må oppdaterer i
klubbadministrasjon på nkk.no.
25.08.2018
Loven vår er revidert og sendes nå inn til NKK.
Vi har registrert at et betydelig antall andre raseklubber, får sin nye lovmal i
retur fra NKK opptil flere ganger, med beskjed om korrigeringer av detaljer som
punktum/komma etc.
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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
Dagfrid har pratet med leder av SSK og de er syntes det er en god ide og ønsker
et samarbeid på klubbnivå.
Bjørg 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.
25.08.2018
Kan vi få hjelp fra utenlandske klubber når det gjelder informasjon om hvordan
vi evt. kan arrangere avlsseminar, samt hvordan «kåring» m.m. fungerer i våre
naboland og evt. i andre europeiske land.
Styret er innstilt på å etablere kåring for rasen vår. Gjennomføring av dette vil
kunne skje i 2019.
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.
25.08.2018
Det er ikke gjort noe med dette innen fristen for Berner’n nr. 3, men da saken
skal opp på årsmøtet i 2019, må dette uansett inn i Berner’n nr. 4/18.
25/18 Søknad om støtte til lokale jubileumsmarkering i avdelingene.
25.08.2018
Asker & Bærum har også søkt om støtte til arrangement den 8. september. Det
er nå innvilget.
Avd. Oslo og Omegn ble forespurt om å flytte sitt arrangement, da
Østfoldtreffet avholdes samme helg. Dette var dessverre ikke mulig.
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.
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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.
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.

25.08.2018
Oppdretterprisen ble utdelt på avd. Hedmarks utstilling i august.
27/18 Medlemsfordeler
Stein har sendt noen forslag, men ønsker ikke å sende dem ut før han legger
dem frem på neste fysiske møte. Gro har sendt et svar at vi ønsker å få
anledning til å gå igjennom dem i forkant for å være orientert om hva de
inneholder. Møtet støttet Gros forslag. Vi avventer derfor videre utredning fra
Stein i god tid før neste fysiske styremøte for gjennomgang.
25.08.2018
PetWorld er en butikk som ligger på Årvoll, de har også nettbutikk. I tillegg har
de lokaler der vi kan leie for kurs og møter.
De gir fra 10 – 30% på div. varer.
Møtet er enig i at vi får en et endelig tilbud fra dem for gjennomgang, med den
hensikt å inngå en slik avtale. Stein følger opp og informerer styret når tilbud
foreligger.
Thon Hotels. Styret er enstemmig i å takke ja til avtalen.

Bank og forsikring kunne vært interessant, men her er det ikke avtalt noe ang.
tilbud el.l.
Sixt bilutleie er også interessant, men må sjekkes videre om vi skal vurdere
dette.
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.
25.08.018
Saker til SU
- Avdelingsrunde
- Avlsseminar og kåring i løpet av vinteren/våren. Gro har kontakt med
HAK og de legger frem noe på SU vedr. dette.
- Presentasjon fra Mia sin representasjon ved IWG møtet i aug.
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Mail er sendt ut til alle avdelinger og komiteer med info om dato 20.10, og
invitasjon om å sende inn saker til SU, med innsendelsesfrist 21.9. Pr. dags dato
var det ikke kommet inn noen forslag. Bjørg sender ut påminnelse til alle.
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.
25.08.2018
Venter på terminlisten for å kunne sette en dato.
Jon hadde laget utkast til fremdriftsplan, enkelte innspill til denne ble fremlagt.
Jon lager revidert fremdriftsplan.
31/18 Avlsseminar
Vi kontakter HAK og ber dem komme med forslag til det fysiske møte i aug.
25.08.2018
Vi ønsker å arrangere avlsseminar og presentere kåring på samme helg. Gro har
kontaktet HAK og innehar den videre kontakten ang. dette.
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.
25.08.2018
Trine Lise har bekreftet at HAK v/valpeformidler tar ansvar for dette og legger
informasjon ut på hjemmesiden.
Formidling bør gjelde de som trenger hjelp til omplassering, samt de som
ønsker å kjøpe/skaffe seg en voksen berner.
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 ønsker å knytte til seg:
- Trude Grindberg
- Inger Vinje (her mangler medlemskap)
- Marie Reime
- Trine Lise Nystad
Samt Sunnhetskomiteen:
- Nina Bless
- Gerda Hagerup
Alle har sagt ja og styret godkjenner disse med unntak av Inger Vinje frem til
medlemskap er registrert.
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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: Dagfrid Hokstad
HAK:
Gro Solberg
Vi kommer tilbake til dette innen neste møte.
25.08.2018
Tony Vinje er også tilknyttet HAK fremover.
Inger Vinje benyttes som ressursperson hvis HAK ønsker det.
36/18 Berner’n
RK opplever at det oppstår noen mindre problemer vedr. det nye trykkeriet,
men disse blir tatt opp med dem og fikset fortløpende.
Vi tar en evaluering når vi har litt flere utgivelser av Berner’n for å legge til
grunn.
Fotokonkurranse for de videre utgivelsene av Berner’n
«Juryen» bør bestå av personer som har evnen til å plukke ut gode bilder.
Jon er i dialog med Marie om juryen, og har identifisert en mulig profesjonell
fotograf som også muligens kan sitte i juryen.
37/18 Nedleggelse av avd. Øvre Romerike
Konto er avsluttet og overført, men det er flere medlemmer som er registrert
på nedlagte avdelinger. Bl.a. Ringerike, Telemark og Øvre Romerike
NKK kontakters for å høre hvordan vi kan avslutte disse, samt overfører
medlemmene til naturlig geografisk nære avdelinger.
Innkomne saker
38/18 Klage ang. Kløvmerkeprøven
Det er kommet inn en klage ang. tidspunkt for gjennomføring av prøven på
grunn av temperaturen den dagen.
Dette mener vi det er best BHK ivaretar selv. De svarer innklager.
39/18 Innsendt forslag til RS fra NBSK avd. Rog.
Avdelingen har sent inn et forslag som de ønsker at styret skal sende inn til RS
2018. Saken gjelder dobbeltroller som medlem av styret og medlem i
valgkomiteen, samt styremedlem og revisor.
Forslaget kom noe sent (24 timer før fristen for innsending), dermed fikk ikke
styret tid nok til å behandle og sendt til NKK.
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Vi foreslår at dersom Rogaland ønsker å opprettholde forslaget, kan det tas
som sak på SU og evt. fremmes til RS 2019.
40/18 Kommunikasjon fra og innad i styret
Det er kommet inn en kommentar på at enkelte mailer sendes fra private email adresser. Personen mener mailer fra styret alltid skal sendes fra klubbens
adresse. Samtidig er det spørsmål om hvem som leser mailene som kommer til
klubbens innboks og hvem som svarer på disse.
42/18 Tilbud om Berner effekter
Det er kommet et tilbud fra et medlem om leveranse av berner effekter, samt
drift av en «Berner Shop». Vi svarer at dette høres interessant ut og høre hva
han egentlig tenker rundt dette. Litt mer spesifisert.
I utgangspunktet er styret fremdeles av den oppfatning av at vi ikke skal
etablere en ny effektkomite med stort utvalg av produkter, men derimot
ønsker vi enkelte profileringsprodukter.
Eventuelt
25.08.2018
IWG møtet er avholdt og vi venter på tilbakemeldinger fra vår representant. Vi
ønsker også at det holdes en presentasjon på SU fra denne samlingen.
Vi ønsker å markere avdelinger som har jubileum eller lignende, men dette
betinger at de selv sender info om dette til styret.
Møte med HAK 24. sept. kl. 20.00 på Skype.
Kommende styremøter for 2018 er foreløpig planlagt på Skype1/10 – 5/11 –
26/11
Dogs4All 2018
Send mail til avdelinger, der vi ber dem sjekke hvem som har anledning til å
stille med folk og utstyr. Vi tar også imot ideer til organisering og
gjennomføring av en slik stand. Styret ønsker at så mye som mulig av praktiske
løsninger, som bord/stoler/lys etc. skal besørges av NV, slik at våre egne
unngår å tilbringe mange timer med rigging av stand. Dette er en flott måte å
profilere klubben og rasen.
Styret vil gjerne at avdelingene sender inn søknader vedr.
instruktørutdannelse. Personen søker avdelingen, avdelingen søker oss dersom
de har dårlig likviditet. Gjenytelsen blir mot avdelingen. Dette gjelder kun NKK
godkjente instruktørkurs.
Info bør ligge på hjemmesiden, samt sendes til avdelingene.
Retningslinjer og instrukser (Denne saken ble uteglemt i møtet)
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.
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