Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte
Referat fra styremøte nr. 9, 2018/2019
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Fredag 22.03.2019, kl. 19.00 – 22.00
Gardermoen Airport Hotell
Jon, Dagfrid, Bjørg, Gro og Britt Elin
Stein og Janne
Bjørg

SAKER:
Fast sak: Godkjenning av innkalling/referat forrige møte
Fast sak: Økonomi
Sak 61/18 Saker til SU
EVENTUELT
#

Sak

Fast
sak

Godkjenning av innkalling / referat forrige møte
Innkallingen og referat fra forrige styremøte ble ikke gjennomgått

Fast
sak

Økonomi
Budsjettet ligger nå an til kr. 71.000,- i negativ retning. Vi må finne
løsninger for å minke utgiftene og evt. øke inntektene.

Ansvar

Møte 22/3 på Gardermoen

61/18

Saker til SU
Stein har meldt frafall, dermed må nestleder, Dagfrid tre inn i hans
rolle og på SU.

Regnskap/Budsjett
Ved gjennomgang av regnskap og budsjett, ser vi at akkumulert
overskudd ligger godt på plussiden for de siste 5 år. Det vil det også
gjøre dersom vi tar med budsjett for 2019, der resultatet er minus
kr. 41.700,- som en realitet.
I budsjett er seminar og Dogs4All lagt inn som driftsutgifter, dersom
dette legges til andre utgifter, får vi et budsjett for 2019 som ender på
plussiden.
I og med at Janne ikke er til stede på SU, kan vi ikke utdype regnskap
og budsjett, men at vi som styre setter vår lit til det kasserer er
kommet frem til. Har noen spørsmål vedr. dette, så noterer vi dem og
disse vil får svar i etterkant.
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Norsk Berner Sennenhundklubb
Styrets Arbeidsprogram
Forslag til endring av kulepunkt 2: Være representert på NBSKs
arrangement både lokalt og sentralt.
Mestvinnende premiering
Gro legger frem forslagene vi har hatt oppe i styret, samt viser frem de
forslagene hun fra Magnor.

Sletting av avdelinger
Dette gjelder følgende avdelinger:
- Telemark
- Nordland
- Ringerike Og Omegn
- Øvre Romerike
Økning av kontingent
Vi tenkte først å foreslå en økning på kr. 30,- slik at kontingenten fra
2020 ville bli kr. 380,- basert på klubbens inntekter vs. utgifter.
Derimot, etter bl.a. å ha mottatt Revisors beretning med
kommentarer om status på økonomien, og dykket nærmere ned i
underlagsmaterialet revurderte vi og konkluderte vi med likevel å
foreslå uendret kontingent.
HD-Index som avlsverktøy.
Vi savner en oversikt over hva som legges til grunn for indeksen. Hva
med de som ikke rapporterer eller røntger hunder fordi de har dårlig
resultat. Hva med importer, hvordan regnes de?
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