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Referat fra Samarbeidsutvalget (SU) 

Gardermoen, 23.03.2019 

 

Totalt 24 personer deltok. 

Representanter fra følgende grupper deltok:  

• Dagfrid Hokstad (nestleder), Bjørg W. Andreassen (sekretær), Jon Jerre (styremedlem), Gro 

Solberg (varamedlem) og Brit-Elin Flåten (varamedlem) 

• Avdelingene: Agder (Anne Gunn Hundhammer), Asker & Bærum (Ellen Jerre), Bergen & 

Omegn (Nina Bless), Hedmark (Mariell Nordli Kristiansen, Anita Bjørnestad Enget), Nord 

(Solveig Arbogh), Oslo & omegn (Frode Holland, Bjørg Møller), Rogaland (Mona Aksdal, Nina 

Uthaug), Trøndelag (Kim-Are Næss Leistad), Vestfold (Anne Flaatten) og Østfold (Wenche B. 

Lægreid, Susanne Fagerhøi). 

• Komiteer: HAK (Anette Vabø-Andersen, Trude Grindberg), Valpeformidling (Trine Lise 

Nystad) Utstillingskomiteen (Håkon Kristiansen), Valgkomiteen (Stig Pettersen). 

 

Sak 1: Velkommen.  

Kort innledning fra nestleder, Dagfrid Hokstad, samt en del praktisk info vedr. dagens møte.  

 

Sak 2: Avdelings- og komitérunde 

Kort presentasjon av alle tilstedeværende, med kort informasjon om aktiviteter i de respektive 

avdelinger og komitéer.  

 

Sak 3: Årsmøte 2019 

Årsmelding for 2018 

Årsmeldingen ble vist på skjermen for en rask gjennomgang der de tilstedeværende kunne 

komme med kommentarer.   

Klubbens deltagelse på raseparaden på Dogs4All var en suksess i 2018 og planen er nå å 

delta også i 2019. I tillegg ønsker klubben å ha stand på rasetorvet også. 

Revisors beretning  

(Mottatt 22.03.2019) Revisor påpekte at «Det bør ikke være noe mål i seg selv å gå med et 

så stort overskudd hvert år. Vi tåler litt tæring om det er aktiviteter som kommer klubbens 

medlemmer til gode». 

Årsregnskap 

Her kom noen spørsmål bl.a. vedr. utgifter til styremøter, SU-møter, premier og utmerkelser. 
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Uten kasserer til stede var det vanskelig å gi eksakte svar, men styret forsøkte å forklare en 

del av tallene. Det kom deretter forslag om å sette SU ut til avdelingene. Dette for å evt. 

spare litt på utgiftene, samt inkludere flere. 

Budsjett 

Det kom opp spørsmål om antall medlemmer i forhold til tidligere år, noe som påvirker 

klubbens inntekter. Dette er tall som svinger noe fra år til år. Det ble kommentert at 

driftsutgifter ideelt sett ikke må tære på våre oppsparte midler, men at f.eks. enkeltstående 

seminarer er type utgifter som bør finansieres fra disse midlene.  

Før man arrangerer et avls-/eller oppdretter seminar, bør det sjekkes om dette er 

interessant for oppdrettere/medlemmer, samt hvilken type informasjon man ønsker på et 

evt. seminar. 

Styrets arbeidsprogram 

Jon hadde en gjennomgang av styrets arbeidsprogram med litt utdypning av punktene. 

Oppfordring nevnt tidligere i møtet, om å arrangere SU i avdelingene, dukket opp igjen, det 

var i så fall ønske om å invitere lokale berneeiere som observatører. Dette vil mulig også 

kunne bidra til å fremme en del av de andre punktene i styrets arbeidsprogram. Det viktigste 

ved dette forslaget er ikke kostnadene ved SU, men at klubben klarer å rekruttere flere 

medlemmer. Dette er et satsningsområde som er forankret i styret i og der avdelingene nå 

oppfordres til å sjekke mulighetene for et SU arrangement i sitt område. I første omgang ble 

avd. Rogaland bedt om å se på mulighetene for et slikt arrangement og rapportere dette inn 

til styret for videre behandling der. 

Nedleggelse av avdelinger 

Det er registrert 4 avdelinger under NBSK i NKK systemet, som ikke har hatt aktivitet eller 

tillitsvalgte på flere år. Kun et årsmøtevedtak kan opprette avdelinger, dermed kan kun et 

årsmøtevedtak legge disse ned. Dette gjelder avdelingene: 

- Telemark 

- Nordland 

- Ringerike Og Omegn 

- Øvre Romerike 

Avd. Nord kommenterte at det er mange aktive i Nordland, men de har ikke et valgt styre. 

Anita Fuglås er kontaktperson for bl.a. området rundt Sandnessjøen, som inngår geografisk i 

tidligere avd. Nordland. Offisielt er avdelingen ikke registrert aktiv på flere år. Her må styret 

ta kontakt for å få klarhet i om disse er interessert i å starte opp avdelingen igjen og velge et 

nytt styre. Styret i NBSK vil motta kontaktinfo fra Trine Lise og tar deretter kontakt med 

denne/disse umiddelbart for å høre hva de tenker. Dette må på plass før papirene til 

klubbens årsmøte sendes ut.  

De andre avdelingene vil bli foreslått lagt ned etter et evt. årsmøtevedtak. 

Vi har også en utfordring i forhold til fylkessammenslåinger som foregår for tiden. Vi har 

avdelinger i noen av disse fylkene og må avklare med NKK hvordan vi forholder oss til dette 
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og da spesielt da vedr. navn på disse. Det må avklares om en slik endring av navn må ha et 

årsmøtevedtak, eller er det noe som følger fylkes sammenslåingen automatisk. 

Kontingent for 2020 

Styret innstiller ikke til noen økning av kontingenten for 2020. Vi har penger på bok til å 

bruke til spesielle tiltak og styret kan ikke se at vi har behov for å øke kontingenten for å 

klare å møte klubbens driftsutgifter.  

Orientering fra valgkomiteen 

Siden valgkomiteen (VK) ikke fikk tid på SU-møtet for å formidle sin informasjon, kommer 

her en liten oppsummering av hva som tenkt fremlagt, samt noe av det som ble sagt. 

VK er godt inne i årets valgarbeid og er i skrivende stund nesten i mål med kandidater til 

årsmøtet.  

I året som har gått har det skjedd ting som vi synes er veldig beklagelig. På forrige årsmøte 

ble det valgt inn ny kasserer til RK. Kasserer ble forespurt av RK om å tre inn i stillingen før 

årsmøtet, noe kasserer ikke ønsket. Det ble avtalt at en tok opp kontakt igjen etter årsmøtet 

var avholdt. Dessverre har det ikke vært kontakt mellom RK og ny kasserer. Dette resulterte i 

at Janne Ekse steppet inn for å bistå RK med kassererjobben. 

Det er en veldig stor utskifting i utstillingskomiteen (UK) blant de tilknyttede 

ressurspersoner, så VK trenger tips og hjelp til å skaffe nye ressurspersoner der.  

VK sendte i februar mail til tre komiteer for å høre hvordan det sto til og hvilke behov de har 

for ressurser fremover. VK har fremdeles ikke mottatt noen skriftlige tilbakemeldinger. Vi 

synes at det generelt er for slapp holdning i klubben til å svare på henvendelser, og svar på 

denne henvendelsen er viktig for VKs arbeid mot årsmøtet. 

 

Sak 4:  Utgiftene har steget, inntektene har ikke steget i takt med dette.  

 Hva kan gjøres? 

Etter revidering av budsjett og rapport fra revisor er det ikke behov for andre spesielle tiltak 

ut over det som er angitt i styrets arbeidsprogram. 

 

Sak 5: Forslag fra HAK 

a) Innføring av HD-indeks som avlsverktøy 

HAK presenterte et forslag om å innføre HD-indeks. Pga. tidspress var det ikke mulig å legge 

frem hele presentasjonen fra HAK.  
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HAK viste en kort innføring i hva indeks er med referanse til NKKs hjemmesider. Deretter 

viste HAK eksempler i dogweb på hvordan man kan lese av og forstå indeks. Individets indeks 

gir et mål for hundens risiko for å nedarve HD til sine avkom i forhold til rasens gjennomsnitt.  

I tillegg til det som ble vist på SU-møtet, har HAK mottatt brev fra NKK der NKK anbefaler at 

NBSK går over til HD-indeks. NKK begrunner det med at en innføring av HD-indeks vil bidra til 

at flere hunder kan brukes i avl samtidig som fremgangen i avlsarbeidet blir minst like god. 

HAK hadde også forslag for hvordan de nye retningslinjene kunne bli med overgang til 

indeks. 

HAK viste et eksempel over eget avdødt avlsdyr. Gro la også frem et eksempel på egen hund. 

Den første kombinasjonen hadde indeks godt under 100, og der ble det mange avkom med 

HD. Den andre kombinasjonen hadde indeks over 100, likevel ble det mange avkom med HD. 

Gjennomsnittet for rasen er 100. Sannsynligheten for at et individ utvikler HD er større når 

indeksen er under 100 enn over 100. Man kan likevel ikke garantere at selv om indeksen er 

over 100 så vil ikke individene få HD. 

Det var et klart flertall personer på SU møtet, som ønsket HD-indeks som et avlsverktøy for 

vår rase.  

Det er fortsatt viktig at alle hunder blir røntget. I og med at vi mister krav til søsken, ble det 

foreslått å gjeninnføre premiering for fullrøntgede kull, slik vi hadde tidligere. Styret tar 

dette med seg i sitt videre arbeid. 

Det ble så gjennomført en avstemning for å se hva som var forsamlingen anbefaling vedr. å 

fortsette arbeidet for å bruke HD-Indeks som avlsverktøy. 

Det var 20 stemmeberettigede tilstede i salen og 15 personer støttet forslaget om å fortsette 

arbeidet videre med å legge til rette for innføring av HD-indeks. Det har i etterkant, etter SU-

møtet, fremkommet at det har vært forskjellige oppfatninger mht. hva avstemningen gjaldt. 

Siden det på forrige SU-møte (oktober 2018) ble besluttet å avholde et avlsseminar før 

indeks ble innført, kom det et forslag på SU-møtet (mars 2019) om at det skal sendes en 

forespørsel til oppdrettere om interesse for avlsseminar, med bl.a. HD-indeks som tema.   

 

b)  Gjennomgang av retningslinjene for oppdretterlisten 

Vilkår for oppdretterlista: 

I siste nummer (nr. 4-2018) av Berner’n ble det presentert et sett med retningslinjer. I 

etterkant har det vist seg at det har vært en kommunikasjonssvikt mellom styret og HAK, slik 

at styret besluttet å trekke tilbake retningslinjene slik de var presentert i Berner’n.  

Etter utgivelsen av Berner’n 4-2018, mottok styret den 30/12, en mail fra HAK med forklaring 

til hva og hvordan de ønsket vilkårene for oppdretterlista og valpeformidling. I etterfølgende 

periode, frem til SU, var det diverse mailvekslinger mellom styret og HAK.  



Norsk Berner Sennenhundklubb 

5 
Versjon 30.5.2019 

På SU la HAK frem sitt forslag til nye vilkår, som også var sendt til styret om kvelden den 19. 

mars. Dessverre rakk ikke styret å gå igjennom dette før selve SU møtet. 

HAK ønsker ikke å ta oppdrettere ut av oppdretterlisten, selv om de ikke avler etter NBSKs 

retningslinjer. HAK mener at alle oppdrettere som er medlem av NBSK bør få lov til å stå på 

denne listen uavhengig om de velger å ha kull som er etter retningslinjene eller ikke. 

Deltagerne på SU møtet uttrykte bekymring over at alle oppdrettere skal kunne stå på listen 

uavhengig om de avler iht. NBSKs retningslinjer eller ikke. Det tenkes her ikke på 

enkelttilfeller, men der en oppdretter systematisk eller gjentakende ganger avler i konflikt 

med NSKS retningslinjer. Det ble presisert på møtet at øverst på oppdretterlisten MÅ det 

uansett opplyses tydelig at dette er oppdrettere som av eget ønske står på listen, det er ikke 

et «godkjennings-stempel» fra klubben og det må sjekkes av valpekjøpere om evt. kull fra 

oppdretter er etter NBSKs retningslinjer.  

For å få inn tilskudd til sunnhetsfondet ønsket HAK å tilby oppdrettere som ønsker å forplikte 

seg til å støtte Sunnhetsfondet med kroner 150,- pr. år. Som påskjønnelse får oppdretter 

Sunnhetsfondets logo ved siden av sitt navn på oppdretterlisten. Velger oppdretterne å ikke 

betale, blir logoen slettet. 

Det kom også tydelig frem på møtet at forsamlingen ikke var for at en skulle kunne «kjøpe» 

seg sunnhetskomiteens logo bak navnet sitt på oppdretterlista.  

Forslag om at alle oppdrettere på oppdretterlisten pr. i dag får tilsendt forslagene og gir en 

uttalelse på disse.  

 
Vilkår for valpeformidling: 
Ingen umiddelbare kommentarer, men dette sendes også ut til oppdrettere for kommentar 
innen kort tid. 

 
Sak 6: Fullcert ordningen.  
De tilstedeværende mente at denne saken nå er debattert såpass grundig at det ikke var 
behov for en ny diskusjon på dette SU. Det ble derfor besluttet å ta en stemmegivning for å 
kunne gi en anbefaling til årsmøtet fra SU. Dette resulterte i følgende: 
Beholde fullcertordningen som i dag: 11 stemmer 
Søke disp. for å gå tilbake til «gammel ordning:   4 stemmer 
Blank:   3 stemmer 

 

Sak 7: Årsmøtet tidspunkt. 

Avdeling Agder sendte 6. januar en mail til styret og alle avdelingene med forslag om at 

årets, og kommende års, årsmøter skulle flyttes til Pinsetreffet på Torpomoen. Seks 

avdelinger sendte mail i januar om at de støttet dette forslaget. Styret hadde i mellomtiden 

av praktiske grunner valgt å legge årsmøtet til tirsdag 7. mai, og ønsket i utgangspunktet ikke 
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å avholde årsmøtet i forbindelse med Pinsetreffet av to hovedgrunner: Det er i 

utgangspunktet ikke ledig tidsvinduer til å arrangere et årsmøte som varer 3 – 4 timer uten 

at det går ut over medlemsfesten på lørdag, og det er et generelt ønske om at årsmøtet ikke 

holdes for sent på året for å unngå at det nye styret ikke får holdt sitt første styremøte før 

sommeren – etter styrets oppfatning er juni for sent. 

Saken ble diskutert og det var overveiende støtte i SU til at årsmøtet skulle flyttes til 

pinsetreffet allerede for 2019. Hovedgrunner ble oppgitt at det er praktisk vanskelig for flere 

å delta dersom årsmøtet er på en ukedag. Det ble holdt avstemning: 14 stemte for å flytte 

årsmøtet 2019 til pinsetreffet, 0 stemte for å beholde den fastsatt tirsdagen og 3 stemte for 

å finne en ny helg i mai. Det ble besluttet at årsmøtet 2019 flyttes til pinsetreffet. Videre ble 

det anbefalt at styret skulle utrede muligheten for at man ved senere årsmøter kan delta og 

stemme via Skype el.l.  

Det ble ytret ønske om muligheten for å legge årsmøtet til et noe tidligere tidspunkt på året. 

Dette fordi styret og komiteer kan komme i gang tidligere på året. Dette vil bli utredet av 

styret. 

 

Sak 8:  Nye instrukser  

Det er laget en ny instruks (Instruks for Valgkomiteen), denne er laget i tett samarbeid 

mellom VK og styret.  To eksisterende instrukser er revidert (Fellesinstruks for komiteer og 

Instruks for SU). Disse er reviderte primært for å rette opp ordlyden ved at omtalen av råd 

(var tidligere henvisning til Avlsrådet) er fjernet. Instruksene vil bli vedtatt på årsmøtet.  

 

Sak 9:  Endre fristen for avdelingenes årsmøter fra 15. til 31. januar  

Forslag fra avd. Hedmark  

Det ble henvist til instruks for avdelingene, som oppklarte denne saken. Det står i instruks 

for avdelingen i §10, se også økonomihåndboka kapittel 3.1 om avvikende regnskapsår.  

 

Sak 10:  Orientering fra styret 

Premiering til mestvinnende hunder (kort info) 

Styret har vedtatt en endring av premiering for mestvinnende hunder i eksteriør og 

brukshund klasser. Disse ble presentert for SU, samt at deltagerne også fikk se et par av de 

tiltenkte premiene.  


