
Norsk Berner Sennenhundklubb 
  

Styrets arbeidsprogram 2019 – 2020 

 

Overordnete mål – Hva vi ønsker å oppnå: 

• NBSK skal oppleves som en attraktiv klubb, bernereiere skal se fordelen av å være medlem 

• Ha et godt samarbeid mellom, og innad, i alle NBSK enheter (styret, komiteer og avdelinger) 

• Øke antall medlemmer i NBSK 

• Styrke interessen for å bidra i frivillige verv og enkeltaktiviteter i NBSK 

 

Aktiviteter – Hva vi gjør for å oppnå målene: 

Generelt: 

• Arbeide for å synliggjøre berner sennenhund i Norge. 

• Være representert på NBSKs arrangementer både sentralt og lokalt, om mulig. 

• Arbeide for å spre informasjon om aktiviteter og kurs; både på tvers av avdelingene og kurs 

som arrangeres av andre. 

• I samarbeid med valgkomiteen og angjeldende komité, ha kontinuerlig oppfølging av 

komitéene, slik at de har nok fungerende oppnevnte medlemmer. 

 

Satsningsområder for 2019 – 2020:  

Sammen med klubbens tillitsvalgte, komitéer og avdelinger: 

• Synliggjøre og utvikle ytterligere fordeler ved medlemskap i NBSK 

• Vurdere tiltak som gjør at avdelingene har fordel av å skaffe nye, og holde på eksisterende, 

medlemmer lokalt 

• Vurdere tiltak som kan hjelpe avdelingene med å skaffe frivillige til dugnadsaktiviteter 

• Profilere NBSK og NBSKs arbeid blant klubbens medlemmer og nye potensielle medlemmer 

• Arbeide for å styrke rekruttering av yngre bernereiere til klubben, også til verv og komiteer  

• Vurdere form og innhold på SU-møtene for å finne et optimalt format (f.eks. kostnad, 

varighet, hyppighet, deltakelse, arena for «nye» deltakere osv.) 

• Avholde minst ett fysisk møte med hver komité for å diskutere planer og eventuelle 

utfordringer. 

• Heve kompetansen om helse og sunnhet i rasen hos den gjengse bernereier, i samarbeid 

med HAK.  

• Skaffe informasjon om hvordan bernerklubber i utlandet driver sitt arbeid 

• Utarbeide manglende statutter for hederstegn, priser og mestvinnende 

• Tydeliggjøre praksis for dekking av direkteutgifter ved dugnadsjobbing 

 

Vedtatt på årsmøtet 8. juni 2019 


