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Årsmøteprotokoll 2019 
 
 
Protokoll fra ordinært årsmøte i Norsk Berner Sennenhundklubb 08.06.2019 på Torpomoen. 
 
Møtet ble satt 17:45, med 74 personer til stede i salen. 74 var stemmeberettigede på ordinære saker, mens 5 av de 
tilstedeværende hadde levert forhåndsstemme på personvalg, altså 69 stemmeberettigede på siste sak. I tillegg var 
det mottatt 12 forhåndsstemmer på siste sak, altså 86 stemmer ved sak 9 totalt. Det var også mottatt en 
forhåndsstemme, som ble forkastet. 
 
 
Sak nr. 1. Åpning og konstituering 
a) Som møteleder ble Alf Gunnar Sandvik valgt ved akklamasjon. 
b) Som referent ble Stine Bøe valgt ved akklamasjon. 
c) Innkalling og saksliste ble godkjent, med kommentar fra salen om at det må legges til rette for at  
 medlemmer som ikke er på nett også får tilgang til sakspapirene, for eksempel med en påminnelse i  
 nummer 1 av Berner’n så de som ønsker papirene på papir kan meddele dette tilbake til styret i god tid.  
d) Mariell Nordli Kristiansen og Ingve Hermansen ble valgt til å underskrive protokollen ved akklamasjon. 
e) Som tellekorps ble Kjersti Rossvoll, Oda Hagerup Fjellberg, Nina Bless og Mia Caroline Sandøy valgt  
 ved akklamasjon. 
 
 
Sak nr. 2. Årsmelding for 2018/2019 
Jon Jerre gikk gjennom årsmeldingen.  
 
Antall styremøter ble justert med de som var blitt avholdt etter at årsmeldingen ble skrevet. Noen formuleringer 
ble presisert for tydelighet. Salen ønsket også på sikt mer informasjon om nye sponsoravtaler som ble landet i 2018.  
 
Årsmeldingen for 2018/2019 er enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak nr. 3. Revidert årsregnskap for 2018 
Kristoffer Skjøstad presenterte revisors beretning, og Janne Ekse presenterte årsregnskapet.  
 
Revidert årsregnskap for 2018 er enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak nr. 4. Styrets arbeidsprogram for 2019/2020 
Jon Jerre gikk gjennom forslag til arbeidsprogram for perioden 2019/2020. 
 
Styrets arbeidsprogram for 2019/2020 er enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak nr. 5. Medlemskontingent for 2020 
Dagfrid Hokstad gikk gjennom forslag for kontingent for 2020.  
 
Forslaget er enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak nr. 6. Budsjett for 2019 
Janne Ekse gikk gjennom budsjett for 2019. 
 
Spørsmål fra salen om hvorfor det bare er budsjettert med ett Samarbeidsutvalgsmøte for i år, og det er fordi styret 
planlegger et oppdretterseminar til høsten i stedet. Årsmøtet diskuterte muligheten for å kombinere 
oppdretterseminaret med et SU-møte holdt i en avdeling dagen etter, og muligheten for å legge inn et todagers SU-
møte i budsjettet. Det diskuteres igjen hvordan en kan gå fram for å redusere utgiftene, for eksempel hotell-
standard, middagsmeny, og å arrangere andre steder i landet i regi av en avdeling. Kan SU, eller lignende møter, 
arrangeres over Skype? For eksempel det SU som primært tar for seg årsmøtesakene. 
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Det var et sterkt ønske i salen om at det arrangeres et todagers SU-møte til høsten, både for å få god tid til å diskutere 
saker og for å få det sosiale utbyttet og nettverkingen. Budsjettposten foreslås derfor utvidet med 75.000 kroner. 
 
Kommentar fra salen om hvordan usikkerheten ved momsutgiftene er beregnet. Det er kun utstillingen i Letohallen 
som skal bli rammet av dette, og NBSK har økonomi til å tåle denne merkostnaden. Styret vet dog ikke mer detaljer 
enda. 
 
Budsjett for 2019 er enstemmig vedtatt, med SU-posten utvidet med 75.000 kroner. 
 
 
Sak nr. 7. Innkomne saker 

a) Fullcert-ordningen 
 
Dagfrid Hokstad gikk gjennom saken, og salen ytret meninger for og imot. 
 
Det voteres over styrets innstilling om å gå tilbake til gammel ordning. Det er 19 stemmer for styrets 
innstilling, 50 stemmer nei til styrets innstilling, 2 stemmer er blanke, og 3 er avholdne. 
 
Forslaget om å oppheve fullcertordningen er dermed nedstemt.  
 
b) Nedleggelse av avdelinger 
 
Dagfrid Hokstad gikk gjennom bakgrunnen for nedleggelsen. 

 
 Forslaget er enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 
 
 
Sak nr. 8. Godkjenning av instrukser 

a) Fellesinstruks for komiteer (oppdatering av eksisterende instruks) 
 
Jon Jerre gikk gjennom instruksene. 
 
Forslag om at komiteenes årsmeldinger publiseres sammen med styrets årsmelding. 
 
Instruksen er enstemmig vedtatt, med endringsforslaget. 
 
 
b) Instruks for SU (oppdatering av eksisterende instruks) 

  
 Jon Jerre gikk gjennom instruksen. 
 
 Forslaget er enstemmig vedtatt. 
 
 

c) Instruks for Valgkomiteen (ny instruks) 
 
 Jon Jerre gikk gjennom instruksen. 
 
 Forslaget er enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak nr. 9. Valg i henhold til lover 
Kandidatene ble valgt inn ved akklamasjon, mens forhåndsstemmene ble talt opp.  
 
Etter at valgkomiteen avsluttet sitt arbeid, så valgte tre av kandidatene å trekke sine kandidatur. Valgkomiteen 
fremmet derfor forslag på tre alternative kandidater, hvilket årsmøtet godtok (lovverket gir rom for å fremme 
forslag på to kandidater på årsmøtet). Disse tre kandidatene rakk ikke å komme med på stemmeseddelen for 
forhåndsavstemningen, og er derfor oppført uten stemmetall i nedenstående oversikt. De ble også stemt inn ved 
akklamasjon. 
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Komité Navn For Ikke avgitt 
Styret 
Leder, ny, to år Frode Holland 17 0 
Sekretær, nytt verv, et år Tone Alstad Pettersen 14 3 
Kasserer, ny, to år Monica Brå Henden 17 0 

1. varamedlem, ny, et år Bjørg W. Andreassen 15 2 
2. varamedlem, ny, et år Turid Wettre - - 
Helse- og avlskomiteen 
Medlem, gjenvalg, to år Mari-Anne Braaten 17 0 
Brukshundkomité 
Medlem, gjenvalg, to år Anne Martha Botten 17 0 
Medlem, gjenvalg, to år Mari-Ann H. Amundsen 17 0 
Utstillingskomité 
Medlem, gjenvalg, ett år Bente Risto Holmen 16 1 
Medlem, ny, to år Anette Søhagen - - 
Redaksjonskomité 
Leder, ny, to år Stine Bøe 17 0 
Medlem, ny, to år Monica Brå Henden 17 0 
Medlem, ny, to år Anna Fronth 17 0 
Revisjon 
Revisor, gjenvalg, to år Wenche Loftu 17 0 
Vara-revisor, gjenvalg, et år Ellinor Elvestad 17 0 
Valgkomité 
Medlem, ny, ett år Bjørg Møller - - 
Medlem, ny, to år Hilde Valerstrand 16 1 
Medlem, ny, to år Kjersti Rossvoll 17 0 

 
 
Årsmøtet ble hevet 20:00, og deretter ble det delt ut diplom til de ti beste hannhundene og tispene i eksteriør, og 
premie til de tre beste i hvert kjønn. Det ble delt ut diplom til de fem beste veteranene, hannhund og tispe, og 
premie til de to beste i hvert kjønn. Det ble delt ut diplom og premie til mestvinnende i lydighet klasse 1, 2 og 3, 
samt til beste ekvipasje på tvers av klassene, og diplom til de tre beste på tvers av klassene. Det ble delt ut diplom 
og premie til mestvinnende i rallylydighet klasse 1, 2, 3 og elite, samt til beste ekvipasje på tvers av klassene, og 
diplom til de tre beste på tvers av klassene. 
 
Jan Roar Sekkelsten ble tildelt Den Store Kløvkoppen som takk for sin iherdige innsats med å etablere kløvmerket i 
NBSK og dermed fremme berner sennenhundens bruksegenskaper. 
 
Allsidighetsprisen 2018 ble delt ut til Man In The Mirror av Hiselfoss og Marianne Hatløy. 
 
Til slutt ble NBSKs Hederstegn tildelt Håkon Kristiansen. 
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Stine Bøe   Mariell Nordli Kristiansen  Ingve Hermansen 
(referent)   (protokollunderskriver)  (protokollunderskriver) 
 


