Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte
Referat fra styremøte nr. 14, 2018/2019
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Onsdag 05.06.2019, kl. 20.15 – 22.45
Skype
Jon, Dagfrid, Bjørg og Janne, samt Alf Gunnar under gjennomgang av årsmøtesakene.
Gro, Stein og Britt-Elin
Bjørg

SAKER:
Sak 74/18
Sak 77/18

Årsmøtesaker/dokumenter og gjennomføring
Nye retningslinjer for HAK, BK og UK

#

Sak

74/19

Årsmøtesaker/dokumenter og gjennomføring
(Tidligere referat tekst i denne saken er ikke tatt med)
Sakene til årsmøte ble gjennomgått og det ble utført en del endinger
for å få teksten mer korrekt.

Ansvar

29.05.2019
Styret gikk igjennom praktiske detaljer i forbindelse med årsmøtet.
05.06.2019
Det må tas høyde for at det kan komme «ikke medlemmer» på
årsmøtet på Torpomoen. I så fall må årsmøtet ta stilling til om disse
kan få tillatelse til å være tilstede som observatører. Årsmøtet
bestemmer i så fall om disse skal ha talerett. Stemmerett vil de ikke
ha.
Det vil være behov for 2 personer som kan sitte ved døren til
årsmøtelokalet for å foreta registrering av alle fremmøtte. Disse bør
ha hver sin del av medlemslisten, delt logisk midt i alfabetet.
Disse deler ut en stemmeseddel til hver stemmeberettiget person.
Dersom en person forlater lokalet under årsmøtet, må
stemmeseddelen leveres til den som sitter som «vakt» i døren. Denne
vil de få tilbake når de kommer returnerer til lokalet.
Selve årsmøtet:
Dagfrid åpner årsmøtet og tar de første innledende sakene.
Det skal velges tellekorps (4 personer) og 2 til å signere referatet.
Årsmeldingen:
Jon går igjennom årsmeldingen.
Revisorrapporten:
Janne forespør Kristoffer om han kan gå igjennom denne.
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Regnskap:
Janne går igjennom regnskap.
Medlemskontingenten:
Dagfrid presenterer denne saken.
Budsjett:
Janne går igjennom budsjettet. Noen tall vil være uklare, bl.a. det som
vil bli påvirket av momsplikten.
Fullcertordningen:
Dagfrid har utformet teksten til denne og der er naturlig at hun legger
denne frem på årsmøtet. Her må stemmesedler være tilgjengelig. Jon
går til innkjøp av en blokk som kan brukes til dette.
Nedleggelse av avdelinger:
Presenteres av Dagfrid
Instrukser:
Jon går igjennom forskjellen på ny og gammel instruks for komiteer,
SU og VK.
Valg:
Det vil være naturlig at valget gjennomføres av valgkomiteen. Det er
ikke foreslått mer enn en person til hver av posisjonene, dermed kan
årsmøtet gjennomføre valget ved akklamasjon. Det må likevel foregå
skriftlig dersom en person forlanger dette.
Utdeling av premier:
Dette gjøres etter selve årsmøtet. Grupper som plasseres som nr. 1, 2,
3 og 4 kalles opp samtidig for å spare litt tid.
Prisene vil bli utdelt i følgende rekkefølge:
- Mestvinnende (eksteriør og bruks)
- Oppdretterprisen
- Allsidighetsprisen
- Kløvkoppen
- Hederstegnet
77/18

Nye retningslinjer for HAK, BK og UK
Disse ble utarbeidet på styrets arbeidsmøte i februar og ble sendt til
de respektive komiteene for kommentar i etterkant. BK kom med en
tilbakemelding der de ønsket en liten endring. Denne ble tatt med i de
nye retningslinjene for BK.
Retningslinjene er nå godkjent av styret.
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