Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte
Referat fra styremøte nr. 5, 2018/2019
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Mandag 26.11.2018, kl. 19.00 – 22.00
Skypemøte
Jon, Dagfrid, Bjørg, Janne og Gro
Stein og Britt‐Elin
Bjørg

SAKER:
Fast sak: Godkjenning av innkalling/referat forrige møte
Fast sak: Økonomi
Sak 12/17 Jubileums‐/pinsetreffet på Torpomoen (tidligere historikk er fjernet) utsatt.
Sak 4/18 Regler for utmerkelser (norsk/utenlandsk hund og eier)
Sak 31/18 Avlsseminar
Sak 36/18 Berner’n
Sak 37/18 Nedleggelse av Øvre Romerike
Sak 42/18 Tilbud om Berner effekter og Berner Shop
Sak 43/18 IWG møtet ble avholdt i aug. 2018
Sak 48/18 Avlskåring
Sak 50/18 Raseparade Dogs4All (lørdag/søndag)
Sak 51/18 HD‐Index
Sak 55/18 Elektronisk kritikker
Sak 56/18 Høring; ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser
Sak 57/18 Retningslinjer for NBSK
Sak 58/18 Årsmøte 2019
Sak 59/18 SU før årsmøte 2019
Sak 60/18 Møteplan for styremøter våren 2018
EVENTUELT
#

Sak

Fast
sak

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

Fast
sak

Økonomi
Juleannonse Berner’n
3 annonser er mottatt. Vi håpet vel på litt flere.

Ansvar

Jubileumsboka
6 bøker er solgt til nå til tilbudsprisen vi gikk ut med fra og med
november.
Mva‐utredning:
Begge revisorer har gitt tilbakemelding og de er av den oppfatning om
at dette er for komplisert til at de/vanlige tillitsvalgte kan si noe om
NBSKs plikt til registrering/ikke registrering. Det nevnes også at hvis vi
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blir mva‐pliktige, krever dette et bedre regnskapssystem enn hva som
er pr. i dag.
Norsk Doberman Klub er ganske likestilt med NBSK. Vi sjekker med
dem, hvordan de forholder seg/går frem.
RFA er/skal også kontaktes. Selv om det der er mange medlemmer
(raseklubber) som ikke blir involvert av dette, er det også noen som er i
samme situasjon som oss. Dette bør vi samarbeide om, og RFA bør
involveres. Vi sender en henvendelse i inneværende uke.
Det må også tas høyde for kostnader i neste års budsjett, vedr.
utredning. Dette er ikke gratis.
Avdelinger og komiteer.
Fristen for innsending av regnskap fra komiteer er 30. november. Alle
har fått påminnelse pr. e‐mail om hvor/hvordan dette skal sendes.
Utstilling
Restbetaling fra Norsk Doberman Klub er mottatt på NBSKs konto
22/11. Regnskapsavslutning i UK gjenstår, resultat Pinsetreffet er ikke
klart, Leto ser lovende ut.
Medlemskontingenter
Vi ligger litt under budsjettert beløp. Pr d.d. 274.000, mot fjoråret totalt
285.000 og mot budsjett 300.000.
Etter at kravet for innbetaling av 2019‐kontingent er utløpt, bør vi
vurdere å sende ut en purremail fra klubben til de som da står med
«ubetalt krav». Da med en link til hjemmesiden vår, der det ligger en
«oppskrift» på hvordan de melder seg inn igjen. NKKs hjemmesider er
endret, Jon oppdaterer «oppskriften» straks info om 2019‐
kontingenten ligger på NKKs nettside.
Reiseutgifter for styremøter og SU
Her ser det pr. d.d. ut som utgiftene har vært omtrent som budsjettert.
Reiseutgifter sentrale verv vil gå over budsjett, da RS‐deltakelse ikke er
mottatt/kostnadsført pr d.d.
SU
Det er brukt mer enn budsjettert for SU. Dette på grunn av at det ble
avholdt 2 møter i 2018, ref. styremøtereferat nr. 2/18. Det var kun
budsjettert for 1 møte.
I tillegg har prisene vært noe høye i Gardermoen området. Selv om vi
har sett på andre alternativer ved disse to SU‐møtene, må vi nok
fortsette med dette området for kommende møter også, men om mulig
forsøke å bestille enda tidligere, da spesielt med tanke på kostnadene
Budsjett 2019
Kasserer kommer med første utkast i månedsskiftet jan./feb. så fremt
komiteenes budsjetter er mottatt innen fristen, og ber resterende
styremedlemmer se nøye på dette og komme med innspill.
12/17 Jubileums‐/pinsetreffet på Torpomoen
(tidligere historikk er fjernet)
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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.
Dagfrid kontakter Nina for å avtale et møte.
Som en kommentar, er det ønskelig at ved en slik dobbelutstilling, bør
ringene ha forskjellig kjønn de to dagene. Altså ikke samme kjønn i
samme ring begge dager.
26.11.2018
Evaluering legges frem på neste styremøte
04/18 Regler for utmerkelser (norsk/utenlandsk hund og eier)
(tidligere historikk er fjernet)
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. Gro sjekker hva vi kan bruke som premier.
26.11.2018
Gro sjekker videre hos premieleverandører, glassverk m.m. hva vi kan
bruke. Legges frem på neste styremøte
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
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 SU 2019
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26.11.2018
Annette har påtatt seg å sjekke litt rundt dette, Gro tar kontakt med
henne og de tar tak i dette sammen.
36/18 Berner’n
(tidligere historikk er fjernet)
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.
26.11.2018
Nr. 4/18 er i trykken. Evaluering og beslutning om hvilket trykkeri vi går
for videre, må besluttes i god tid før Berner’n nr. 1/19.
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
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.
26.11.2018
I følge NKK er det klubbens årsmøte som kan beslutte om avdelinger
skal opprettes eller legges ned. De vil likevel se på om vi kan gjøre
beslutningen som et styrevedtak. Dette har vi ikke fått svar på ennå.
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
4

Norsk Berner Sennenhundklubb
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.
26.11.2018
Vi legger denne saken «død» inntil videre, da vi ikke har mottatt flere
svar.
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.
26.11.2018
Så vidt styret vet, er det ikke sendt noe til Berner’n fra NBSKs
representant til IWG. Styret har heller ikke mottatt noe fra
vedkommende. Da en rapport fra møtet var kriteriet for reisen,
forventer vi at dette kommer i Berner’n 1/19.
Dette må etterlyses.
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.
26.11.2018
HAK har fått det vi har av tidligere dokumentasjon på slik kåring og Gro
vil sammen med dem komme med et forslag til hvordan denne kan
gjennomføres i NBSK.
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
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avdelingen på nytt, da det i første svar ble oppgitt at saken tas opp på
styremøte 19.10.2018.
26.11.2018
NBSK ble vinner av årets raseparade søndag 18. november.
En stor honnør til de som arrangerte og deltok der.
Neste år ønsker vi også å ha en stand på «Rasetorget», samt delta i
raseparaden. Det store problemet er å finne folk til å jobbe gjennom
hele arrangementet, så tidlig planlegging er viktig her.
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.
26.11.2018
Det jobbes med dette i HAK, dermed avventes videre informasjon fra
dem.
55/18 Elektronisk kritikker
NKK innfører elektroniske kritikker fra 1/1‐2019. Det vil likevel kunne
benyttes kritikker på papir dette første året som et overgangsår.
NBSK planlegger å starte bruken av elektroniske kritikker på neste års
Leto‐utstilling. UK jobber med å finne hva vi må ha av utstyr, samt
priser.
56/18 Høring; ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser
Dette sendes alle styremedlemmer for behandling.
57/18 Retningslinjer for NBSK
Vi har en del utdaterte og delvis reviderte retningslinjer liggende. Disse
vil vi sende til de spesifikke komiteer, hvorpå vi ber om tilbakemelding
og forslag til forbedringer/endringer som vil være hensiktsmessige for
hver av dem. De vil deretter gjennomgås på et arbeidsmøte i styret for
endelig utforming.
Jon sender eksisterende forskrifter til komiteene og resten av styret.
Frist for tilbakemelding fra komiteene settes til 31.01.2019.
58/18 Årsmøte 2019
Dato for NBSKs årsmøtet i 2019 er satt til tirsdag 7. mai kl. 18.00.
Fortrinnsvis på selve Gardermoen. Forventet oppmøte er ca. 30
personer.
59/18 SU før årsmøte 2019
SU‐møtet i forkant av årsmøte vil være lørdag 23. mars
60/18 Møteplan for styremøter våren 2019
Møtene må tilpasses arbeidsmengden i forhold til dokumentasjon til SU
og årsmøte. Første møte blir et fysisk arbeidsmøte 2. og 3. februar.
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