Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte
Referat fra styremøte nr. 10, 2018/2019
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

SAKER:
Sak 62/18
Sak 63/18
Sak 64/18
Sak 65/18
Sak 66/18
Sak 67/18
Sak 68/18

Onsdag 24.04.2019, kl. 20.00 – 22.30
Skype
Jon, Dagfrid, Bjørg og Janne
Stein, Gro og Britt-Elin
Bjørg

HD-Indeks
Avdelingsjubileum
Programvare til Berner’n
Markering av bernere som oppnår høy alder
Arrangement på Hadeland Glassverk.
Pinsetreffet på Torpomoen
Permittering fra styret i NBSK

#

Sak

62/18

HD-Indeks

Ansvar

Vi har fått en mail fra HAK, der de informerer om at de ønsker å
innføre HD-Indeks som avlsverktøy for Berner Sennen fra 01.06.2019.
De referer til at både HAK, SU og NKK er for denne innføringen og vi
oppfatter det som om HAK mener avstemningen på vårens SU gikk på
om dette skulle innføres eller ikke. Styrets forslag til avstemningen,
gikk ut på om forsamlingen var for at dette var noe vi som klubb skulle
jobbe videre med, ikke om det skulle innføres eller ei.
Vi sender derfor et svar til HAK, der vi informerer om at vi ønsker å
avholde et avlsseminar, hvor en av temaene vil være informasjon om
HD-Indeks, før vi evt. går videre med denne innføringen.
I dette svaret informerer vi også om at vi kommer til å sende en mail
til oppdretterne på oppdretterlista, der vi oppfordrer dem til å komme
med forslag til andre temaer, samt evt. forelesere på dette seminaret.
For å få klarhet i hva som skal være retningslinjene dersom HD-Indeks
innføres, samt hva som skal ligge til grunn for å stå på oppdretterlisen
og få valperformidling, ønsker styret et fysisk møte med HAK så snart
det lar seg gjøre. Mulig det må vente til etter årsmøtet, slik at det er
det «nye» styret som deltar i dette møtet.
Vi må også sende en mail til HAK om at de som pr. i dag ikke er
medlemmer i NBSK, men fremdeles står i oppdretterlista, må strykes
umiddelbart.
63/18

Avdelingsjubileer
NBSK avdeling Buskerud har 10 års jubileum for sin utstilling den 30.
mai 2019. Dette må vi som styre påse at vi får markert.
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64/18

Programvare til Berner’n
Den påtroppende redaktøren har sendt en mail og bedt om å få
gjenopprette abonnement redigeringsprogrammet InDesign, som er
det programmet hun brukte sist hun var redaktør og som hun kjenner
seg mest komfortabel med.
Vi kan ikke se at det er noe i veien for det, men denne gangen ønsker
vi at abonnementet knyttes opp til redaktør mailen bernern@bernersennen.no og ikke en privatmail. Den må også knyttes opp mot et
fiktivt navn, f.eks. «Fru Berner» eller lignende, slik at det heller ikke
her er knyttet opp mot en privat person.

65/18

Markering av bernere som oppnår høy alder
Vi har fått mail om en hund, Bella, som er 12 år, der eier ønsker blest
om denne i Berner’n.
Mailen videresendes til redaktøren, der vi ber henne vurdere om
dette kan være interessant å trykke der. Det bør samtidig oppfordres
til andre med eldre hunder til å gjøre det samme.

66/18

Arrangement på Hadeland Glassverk.
Disse skal avholde et arrangement søndag 02.06.2019 fra klokken 1316 og har spurt om NBSK kan stille med noen som kan drive med
hundekjøring.
Forespørselen sendes videre til avdelingene Hedmark og Asker &
Bærum, for å høre om en av de disse kan påta seg en slik oppgave.

67/18

Pinsetreffet på Torpomoen.
Anniken Holtnæs, som sitter i hovedstyret i NKK, er invitert som
ringsekretær på årets pinsetreff. Hun har tilbudt seg å være NKKs
representant på NBSKs årsmøte i pinsen.
Dagfrid kontakter NKK og aksepterer dette tilbudet.

68/18

Permittering fra styret i NBSK
Britt-Elin Flåten, som er valgt varamedlem i styret, har informert om at
hun av personlige grunner, permitterer seg fra sitt verv inntil videre.
Dagfrid tar dette opp med Stig Pettersen i valgkomiteen for å høre om
hun har tatt gjenvalg i styret eller går ut ved årets valg.
Nest møte tirsdag 7. mai kl. 19.30 på Skype.
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