
Norsk Berner Sennenhundklubb 
Referat styremøte avd Nord 

Egon Tromsø 21.06.19 klokken 19.30 
 

 

Tilstede:  
Solveig Aarbogh, Øyvind Skjeldal, Trine-Lise Nystad (vara for Nina Lee), Ragnhild Erntsen, Ellinor 
Elvestad (via Skype) 
 

Sak 1:  

Valg av referent – sekretær. Øyvind Skjeldal skriver referat. 

Sak 2:  

Nytt styre konstituert uten innvendinger 

Sak 3:  

Aktivitetsplan 2019-2020   

Hundens dag arrangeres siste helg i mai. Styret sjekker ut om dette er noe vi bør markere neste år. 

1.juni ble det gjennomført tur i Folkeparken Harstad. Øving med kløv. 3 bernere og 5 voksne deltok. 

15.juni ble Kløvmerket gjennomført i Øverbygd. 9 bernere deltok. Avisoppslag i Nye Troms. 

4. august er det NKK utstilling Fauske. Samkjøring kan avtales via Messenger. 

31. august er det bernerutstilling i Skjomen 

15. september arrangeres bronsemerket kløv i Øverbygd. 1 medlem ønsker blod- og ferskspor 
samme helg. Solveig sjekker mulighet for dette. 

6. oktober er det NKK-utstilling i Harstad 

SU-møte i Norsk Berner Sennenklubb arrangeres i oktober/november. Ønskelig med et lokalt 
medlemsmøte i forkant 

Det bes om at referat fra alle aktiviteter sendes sekretær på mail, slik at dette kommer med i 
årsmeldingen. Det savnes tilbakemeldinger fr Nordland. Finnes per i dag ikke organisert miljø i 
Finnmark eller på Svalbard. 

Rasespesial arrangeres annethvert år. Neste gang i 2021 

Oslo Hundeskole avd. Tromsø ønsker å arrangere aktivitetsdag for Bernere på Straumsbukt gård på 
Kvaløya. 13. eller 20. oktober mulige datoer. Trine-Lise følger opp. 

2020: 

Årsmøte 18. januar. Valgkomiteen varsles så snart som mulig slik at de kan starte arbeidet med å 
finne kandidater. Innkalling til årsmøtet må komme i Bernern nummer 3. 

Februar: Kurs i grooming (klipp/stell) ved Trine-Lise. Mer info kommer. 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Trine Lise ønsker jevnlige fellestreninger. 

 

Sak 4/5:  

Orientering i saker fra styret sentralt (Trine-Lise informerer fra årsmøtet i pinsehelgen): 

- Cert-ordning. SU går inn for dagens ordning hvor man kan ta to cert men må vente til 
hunden er gammel nok for å ta flere. Styret vil på årsmøtet tilbake til gammel ordning. 
Styrets forslag nedstemt. Dagens ordning fortsetter. 

- Bruk av HD-index i avl. Saken lagt død på årsmøtet. SU gikk inn for å innføre indeks. På 
årsmøtet ble det bestemt at man skulle jobbe videre med dette. Det skal arrangeres et 
oppdretterseminar med informasjon. NKK ønsker at indeks innføres. Rasen ahr høy 
egensikkerhet pga høy røntgengrad av individene. 

Oppdrettere må huske å melde inn kull som blir gamle, mer enn 50% av kullet over 9 år. Det gis ege 
oppdretterpris for dette. 

Det er ønskelig at flere medlemmer deltar på årsmøtet. Utgifter må dekkes av den enkelte. 

 

Sak 6 eventuelt: 

Solveig arrangerer kløvmerkekurs gratis. Det er kjøpt inn noen brone/sølv-merker. Mener disse bør 
være gratis for medlemmene pga behov for økt interesse. Styret vedtar at dette gjelder for 2019. 
Medlemmer som har betalt for merker i Nordland kan få beløpet refundert ved henvendelse til 
kasserer. Betaling i 2020 tas opp som årsmøtesak. 

Ellinor melder om behov for personell til utstilling i Skjomen. Vi må stille med 2 stk til sekretariat. 
Problemet er størst når bernerene er i ringen. Trine-Lise og Solveig tar med hver sin 12-åring som kan 
hjelpe til. 

Alle styremedlemmer må sende personnummer til Ellinor for innmelding til Brønnøysund. 

Nytt styremøte i midten av september 2019. Endelig dato fastslås senere. 

Møtet heves klokken 21.20. 

 

Øyvind Skjeldal 

Referent/sekretær 

 


