Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte
Referat fra styremøte nr. 4, 2018/2019
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Fredag 19.10.2018, kl. 19.00 – 24.00
Thon Hotel Oslo Airport
Stein, Dagfrid, Bjørg, Janne, Gro og Britt-Elin
Jon
Bjørg

SAKER:
Fast sak:
Fast sak:
Sak 12/17
Sak 15/17
Sak 4/18
Sak 31/18
Sak 32/18
Sak 36/18
Sak 37/18
Sak 42/18
Sak 43/18
Sak 45/18
Sak 47/18
Sak 48/18
Sak 49/18
Sak 50/18
Sak 51/18
Sak 52/18
Sak 53/18
Sak 54/18
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)
Avlsseminar
Omplassering av Berner
Berner’n
Nedleggelse av Øvre Romerike
Tilbud om Berner effekter og Berner Shop
IWG møtet ble avholdt i aug. 2018
Skype møte med HAK
Retningslinjer
Avlskåring
Premieringskrav
Raseparade Dogs4All (lørdag/søndag)
HD-Index
Brudd på retningslinjer for avl og valpeformidling
Land Trykker og trykking av Berner’n
Søknad fra avd. Østfold

#

Sak

Fast
sak

Godkjenning av innkalling / referat forrige møte
Innkallingen og referat fra forrige styremøte ble godkjent uten andre
kommentarer enn at Gro savner saksnummer også i innkallingen.

Fast
sak

Økonomi
Merverdiavgiftsloven – avgiftsunntak for ideelle organisasjoner.
Brev mottatt fra NKK, vedr. klubbers plikt til å undersøke om de er
skattepliktig og evt. registrerer seg i Merverdiavgifts registeret. Svarfrist
til NKK: 32.12.2018. Vi har fått en ekstern vurdering i samarbeid med
Skatt Øst. Avgifts plikten og tolkingen av denne, vurderes først og
fremst ut fra formålet med organisasjonen. Dette er et avgjørende
moment. Medlemskontingenten er fritatt. Pinsetreffet går inn under
klubbens formål og kan tolkes som avgiftsunntak. Leto-utstillingen er
en årlig gjentakelse med andre hunderaser og profittbasert, samt med

Ansvar
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en omsetning over kr. 140.000,-. Leto-utstillingen er avgjørende i NBSKs
tilfelle, men Skatt Øst vil likevel ikke gi noen muntlig anbefaling uten
dokumentasjon; kopi av fakturaer, inntekter/kostnader etc. Hvordan
man praktisk kan gjennomføre dette, kan evt. være å skille ut Letoregnskapet i et eget regnskap. Det øvrige vil fremdeles komme inn
under momskompensasjonsordningen. Brev er sendt vider til NBSKs
revisor, der det er bedt om at de ser på saken.
Jubileumsboka: Her har vi solgt for ca. kr. 22.000,- men sitter igjen med
halve opplaget ennå.
Vi går ut med tilbudspris på kr. 100,- i november og desember, som en
jubileumspris.
Det er ønskelig å sette ned prisen for Juleannonser i Berner’n, i første
omgang som et tilbud i jubileumsåret. De siste årene har det kun vært
et par annonser.
Vi har 24 sider i Berner’n som er i farger. Disse bør prioriteres
juleannonser i Berner’n nr. 4/18. Prisen på helsides juleannonse
foreslås til kr. 500,- og en halv side kr. 300,12/17 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
24.09.2018
Det jobbes fremdeles med evalueringen. Regnskapet er ikke helt
ferdigstilt pr.d.d, men vi regner med at det meste er på plass i løpet av
inneværende uke.
19.10.2018
Alt skal nå være på plass og Utstillingskomiteen må ha et
evalueringsmøte med Jubileumskomiteen snarlig, slik at vi får oversikt
over det endelige resultatet.
15/17 Årsmøtet 2018
(tidligere historikk er fjernet)
24.09.2018
Dato for årsmøte i 2019 kan ikke fastsettes ennå, da terminlista for
2019 ikke foreligger. Jon har satt opp en tidsplan for planlegging frem
til årsmøte 2019, som vi kan benytte når vi får satt eksakt dato.
19.10.2018
Terminlisten er nå lagt ut og dato for årsmøte kan settes.
Vi forsøker 6. april, men dette må sjekkes med andre arrangement før
det blir endelig.
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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.
24.09.2018
Gro går igjennom det vi har av statutter/retningslinjer i forhold til det
våre naboland har for å få en oversikt og evt. får på plass det vi
mangler.
19.10.2018
Sverige har mestvinnende lister i: eksteriør, rallylydnad, arbetsprov,
årets utstillingsvinner, årets arbeidshund. Gjelder kun for svenskeide
hunder.
Danmark har mestvinnende, LP, rally og eksteriør. Kun danskeide
hunder.
Vi ønsker å endre premiering ved våre markeringer fra å dele ut en flott
pokal til vinner, til mindre premier til de 4 første, samt diplomer frem til
og med nr. 10.
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.
24.09.2018
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Vi har mottatt et skjema som brukes til avlskåring på västgötaspets i
Sverige. Vi har også tilgjengelig noen skjemaer som har vært benyttet
på BS i andre land.
Gro spør Jens Ramsing om han kan gi noe informasjon om de erfaringer
de gjorde seg da de benyttet dette for en del år siden i Danmark.
Vi er litt usikre på om HAK ønsker en slik kåring, men det vil bli tatt opp
i møtet med dem den 15. oktober.
19.10.2018
Dette vil bli forsøkt arrangert i forbindelse med årsmøtet 2019
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 kan sitte i juryen.
24.09.2018
Trykkeriet er ofte sen med å sende ut utkast til gjennomsyn/korrektur
av Redaktøren. Avtaler er utsendelse etter 3 dager, men dette kan ta
opptil 14 dager. Tidligere rettelser fra redaktøren er da ofte ikke tatt
med.
Redaktøren er noe fortvilet over at kjøreplanen ikke alltid overholdes
fra trykkeriets side. Dette må tas opp igjen når vi evaluerer trykkeriet.
Avdelinger og komiteer kan være noe sene med å sende inn stoff og
bilder, noe som gjør jobben til redaktøren vanskelig.
Vi ønsker at redaktøren kommer med forslag på hvilke personer hun
ønsker å knytte til seg i redaksjonen. De som har vært der i den siste
tiden har etter hvert fått private gjøremål som gjør at de ikke leverer i
rett tid og arbeidet faller på redaktør.
Her mangler også en kasserer. Pr. i dag utføres dette av kasserer
sentralt. Personen som ble utpekt til jobben responderer ikke på
tlf./sms må kontaktes, vi forsøker derfor å kontakte vedkommende på
annen måte.
19.10.2018
Berner’n nr. 4/18 blir nå utført med et «team-work» fra flere parter, for
å få denne produsert og stoffet sendt inn innen fristen.
Klubbens kasserer tar økonomien for RK ut året da det er så kort tid
igjen.
Valgkomiteen vil deretter gripe fatt i mangelen på personer i RK og
forsøke å få inn nye kandidater.
37/18 Nedleggelse av avd. Øvre Romerike
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Konto er avsluttet og overført, men det er flere medlemmer som er
registrert på nedlagte avdelinger. Bl.a. Ringerike, Telemark og Øvre
Romerike
Bjørg kontakter NKK for å høre hvordan vi kan avslutte disse, samt
overfører medlemmene til naturlig geografisk nære avdelinger.
24.09.2018
Ikke utført ennå, NKK må kontaktes snarlig for å slette avdelingen og
overføre medlemskapene.
19.10.2018
Venter på tilbakemelding fra de det gjelder for å få avsluttet
avdelingene. De har fått mail med frist for hvilken avdeling de velger
innen 25. oktober.
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.
24.09.2018
Personen er tilskrevet for at vi skal få mer informasjon. Et delsvar er
mottatt, men vi har etterspurt en noe mer inngående informasjon.
Her venter vi på et svar.
19.10.2018
Må purres opp.
43/18 IWG møtet ble avholdt i aug. 2018
Mia Caroline Sandøy var NBSKs representant på dette møtet. Hun vil
presentere et referat fra møtet på SU i oktober.
19.10.2018
Dessverre kan hun ikke møte på SU, men en rapport vil bli trykket i
Berner’n 4/18.
45/18 Skype møte med HAK
Vi har inngått avtale om et Skype møte med HAK mandag 15. oktober.
De har sendt inn et par forslag til saker for diskusjon. Det må settes opp
en saksliste i forkant av møtet.
Gro, Brit-Elin, Dagfrid og Bjørg deltar fra styret. Bjørg spør hvem som
møter fra HAK.
19.10.2018
Møte er avholdt og det ble meget konstruktivt. Sakene kommer opp
med info på SU møtet 20. oktober.
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47/18 Retningslinjer
Vi sitter med retningslinjer fra 2008, som ikke er offisielle pr. i dag.
Det har vært jobbet med redigering av noen av dem i etterkant, men de
er ikke gjennomført.
Vi sender ut det vi har til de gjeldende komiteer for kommentarer.
19.10.2018
Utsettes
48/18 Avlskåring
Vi har fått tak i en del skjemaer som har vært benyttet tidligere og vil
buke disse som grunnlag for å se om dette er noe NBSK kan benytte seg
av etter hvert. Dette kan da eventuelt brukes i tillegg til
utstillingsresultat, eller for hunder som ikke har vært vist på utstillinger.
Saken legges fram til gjennomgang på SU og vil deretter blir jobbet
videre med.
19.10.2018
Dette vil det bli jobbet videre med fremover.
49/18 Premieringskrav
Forslag fra HAK om endring av NBSKs retningslinjer for avl
«Avlsdyret skal ha oppnådd minimum 1 VG på offisiell utstilling».
Styret stiller seg bak forslaget fra HAK. Dersom også SU stiller seg bak
dette, vil det bli offentliggjort umiddelbart og gjeldende fra
offentliggjøring.
50/18 Raseparade Dogs4All (lørdag/søndag)
Vi ønsker å stille på søndagen. Max 8 hunder kan stille.
Bruker rasepresentasjonen fra hjemmesiden vår som vedlegg til
søknaden.
Når det gjelder stand på Dogs4All, har avd. Oslo & Omegn svart styret
med forslag til hvordan dette kan gjennomføres, samt en anbefaling om
å starte planlegging av dette for 2019 på et tidligere tidspunkt. Det er
for kort tid til å samle bemanning for årets messe. Sekretær svarer
avdelingen på nytt, da det i første svar ble oppgitt at saken tas opp på
styremøte 19.10.2018.
51/18 HD-Index
Dette blir presentert på SU, for at medlemmene skal få litt mer
forståelse av hvordan dette fungerer. Viser det seg å være oppslutning
om dette der, vil det bli jobbet videre med fremover.
52/18 Brudd på retningslinjer for avl og valpeformidling
Kull i henhold til NBSKs retningslinjer skal stå på valpeformidlingslisten
og oppdretter vil dermed også kunne stå på klubbens oppdretterliste. I
tillegg skal disse betale kr. 25,- pr valp til sunnhetsfondet.
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Følges ikke klubbens retningslinjer for avl, eller NKK etiske
retningslinjer, vil oppdretter bli fjernet fra oppdretterlisten og disse vil
heller ikke kunne søke om økonomisk støtte til prøver/tester.
Tekst må utformes for offentliggjøring.
53/18 Land Trykker og trykking av Berner’n
Klubben har mottatt en regning for Berner’n nr. 3/18, som ikke er i
henhold til avtalt pris. Vi må både sjekke litt om hvorfor prisen er blitt
som den er og hvorvidt vi er pliktig til å betale en så høy pris.
I tillegg må vi vurdere om vi vil fortsette med Land Trykkeri, eller om vi
ønsker å gå tilbake til BK.
Stein sender en mail til LT, hvor han forteller at vi betaler opprinnelig
tilbudspris, pluss summen de har lagt til for ekstra sider. Ønsker LT
ytterligere betaling for nr. 3, vil vi ha definert hva disse utgiftene skal
dekke.
Vedtak: Berner’n nr. 4/18 trykkes av LT. Da på betingelse av at de
aksepterer den prisen vi har formidlet at vi betaler for nr. 3/18;
tilbudspris pluss kr. 4000,- for 50 ekstra sider.
Trykkingen av 4/18 faktureres med tilbudt pris. Har de kommentarer,
må de spesifisere med detaljert prisforklaring.
Dersom ikke LT godtar vårt forslag, tar styret kontakt med BK og
forsøker å få trykket nr. 4/18 i henhold til tidligere avtale
54/18 Søknad fra avd. Østfold
Avdelingen har søkt om støtte på kr. 3000,- til avholdelse av kurs om
trekk og kløv.
Denne søknaden går inn under styrets tilbud til avdelingene om
arrangement eller samlinger for sine medlemmer i forbindelse med 50års jubileet.
Søknaden ble enstemmig innvilget.
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