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Referat fra SU-møte nr. 2, 2019 
 
Tid: 23.11.19, kl. 11.00 – 18.00 og 24.11.19, kl. 09.00 – 15.00 
Sted: Gardermoen Airport Hotell 
Tilstede: Totalt 20 stemmeberettigede og 4 observatører 
Styret: Frode Holland (leder), Dagfrid Hokstad (nestleder), Monica Brå Henden (kasserer), Jon Jerre 
(styremedlem), Tone Alstad Pettersen (sekretær), Bjørg Andreassen (varamedlem) og Turid Wettre 
(varamedlem) 
Komiteer: Redaksjonskomiteen: Stine Bøe, Helse og avlskomiteen: Mia Caroline Sandøy, Mari-Anne 
Braaten og Trine-Lise Nystad (valpeformidler), Utstillingskomiteen: Anette Søhagen, Valgkomiteen: Stig 
Pettersen 
Avdelinger: Asker & Bærum: Ellen Jerre, Buskerud: Britt Pinderud, Oslo og omegn: Pia Berggård og 
Bjørg Møller, Hedmark: Kathrine Ruud og Anita Bjørnstad Enget, Nord: Solveig Aarbogh, Rogaland: 
Stine Tjåland og Nina Uthaug, Vestfold: Anne Flaatten, Østfold: Gro Solberg 
Forfall: Brukshundkomiteen, Trøndelag, Nordmøre og Romsdal, Agder og Bergen og omegn 
Referent: Tone Alstad Pettersen 
 

Sak 0 (lør) Intro og velkommen  
Leder Frode Holland ønsket velkommen og informerte kort om helgens program. SU er en glimrende 
arena for å bli kjent med folk i klubben og han oppfordrer avdelingene til å ta med observatører. 
Presentasjonene fra helgen legges på nettsiden sammen med referatet. 
 

Sak 1 (lør) Avdelings- og komiterunden  
Avdelingene og komiteene ga en kort presentasjon av seg selv og egne aktiviteter. Det var god aktivitet 
hos flere av avdelingene, men felles for de fleste var at det var vanskelig å få med folk. 
RK har nettopp levert Berner’n nr. 4-2019 og minner om at folk må levere innen fristen. Neste frist er 
20.02.20. Komiteen som sådan fungerer godt.  
UK: Utstillingen i april blir flyttet fra Letohallen til Stangehallen, noe som medfører mer jobb og krever 
flere til å hjelpe til. De mangler en person i komiteen for å ta seg av premier. Det kom opp forslag 
forslag om premiekort f.eks. fra NKK i stedet for premier. UK tar med seg innspillet. 
VK: Ingen aktivitet nå. Forslag og tips på navn mottas med takk. Oppdrettere må formidle navn på 
aktuelle valpekjøpere. 
BK: Hadde ingen representanter til stede, men oppsummerte året i en e-post til styret som ble 
oppsummert under eventuelt. Det har vært høy aktivitet og det legges gode planer videre for 2020. 
 

Sak 2 (søn) Utstillinger 2020 og fremover v/ Dagfrid 
Samtidighet; oversikt over planlagte og ønskede utstillinger (NKK, NBSK, avdelinger)  
Året 2020 – Det blir 5 spesialer som dessverre ligger litt for lite spredt utover året. 
Gjennomgang av terminliste 2019 der det ble lagt frem oversikt over hvor utstillingene har vært og 
hvor mange påmeldte det var.  
 
Vil avlskåring påvirke utstillinger? 
Bør vi bruke både avlskåringer og utstillinger? UK jobber videre med dette fremover. 
Diskusjon om forslag til reduksjon i antall utstillinger der SU mente at vi trenger ikke 12 av 18 
utstillinger i Letohallen. Det er en utfordring at dersom vi sier nei, kan vi få nei fra andre klubber på 
utstillinger vi ønsker å delta på. Hva oppnår vi med å sette begrensninger? 
 
Vedtak: 
UK sender ut forslag på reduksjon til avdelinger for høring med et grunnlag for hvorfor antall skal 
reduseres. 
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Spesialer sett i lys av klubbchampionat  
Vi må verne om spesialene og vi bør ha en vinterspesial. I 2020 er den første spesialen siste helga i mai 
og den siste 12.9. Dette blir for tett sett opp mot mulighetene for å oppnå klubbchampionat. 
Påmeldingstallet går ned på de fleste spesialer, kan samarbeid mellom avdelinger om en utstilling 
være en løsning? 
Det ble luftet tanker rundt det å arrangere en romjulsutstilling. Vi kan da også flytte Dogs4All-
julebordet til denne utstillingen og samtidig ha utdeling av mestvinnende premier. 
Dersom spesialene fortsettes å bli avholdt som i 2020, må det tas en ny vurdering på junior 
klubbchampionat, slik at alle har mulighet til å oppnå dette. 
Kristi Himmelfartsdag tillates ikke lengre som utstillingsdag pga at det er for nært pinsetreffet. 
Forslaget er å legge til en spesial på vinter. Hall-leie sponses av klubben. Østfold kunne også tenkt seg 
å arrangere rally-lydighet i tillegg. 
Det er ingen endringer i 2020. Diskusjonen gjelder for 2021 med søknadsfrist 01.02.20. 
 
Vedtak: 
UK setter sammen innspill og sender ut forslag til avdelinger. 
Avdelingene starter med å undersøke engasjement og priser for å arrangere inneutstilling. 
 
Felles innkjøp av rosetter  
Forslag om at UK står for alt innkjøp av rosetter til klubben, noe SU bifalt. Avdelingene må telle opp og 
se hvor mange rosetter de trenger. Dette kan sendes inn sammen med årsmeldingene.  
Ønske fra SU om at rosetter for klubbchampionat må unngås sendt rundt omkring.  I tillegg til at det 
ble ytret ønske om at vi kunne ha en litt finere championatrosett. 
Det oppfordres til å komme med innspill dersom det er andre ting klubbene kan samarbeide om. 
 
Vedtak: 
UK står for innkjøp av rosetter. Avdelingene som skal arrangere melder behov sammen med 
årsmelding. 
 

Sak 3 (lør) Organisasjonsgjennomgang – Styret, komiteer, avdelinger, lover, instrukser, 
retningslinjer - v/Frode og Jon  
Hvordan henger dette sammen og hva betyr dette for avdelingene og komiteene  
Organisasjonshåndboken – et nyttig verktøy – de viktigste punktene   
 
Lover, instrukser, retningslinjer 
Frode ga en kort info om NKK og NBSK og hva styret må forholde seg til av lover og regelverk. 
Se oppsett i presentasjon på nett. 
 
Organisasjonskart for NBSK 
Se kartet på nettsiden og i presentasjon fra SU-møtet. Organisasjonskartet ble gjennomgått. 
Hederstegnkomite – En komite som vurderer foreslåtte medlemmer som har gjort en god jobb for 
klubb og rase. 
Alle komiteer består av 3 årsmøtevalgte medlemmer og det er opp til de enkelte komiteene å be om å 
få tilknytta medlemmer. Disse oppnevnes av styret. 
Ressurspersoner kan tilknyttes komiteer for å jobbe med enkelte spesielle saker. 
Det kom opp spørsmål om avdelingsinndeling etter fylkessammenslåinger. Dette kommer opp som sak 
på neste SU. 
 
Årshjul, kalender og tidslinje (ligger på nettstedet) 
Alle disse sier noe om hva av sentrale ting som skal skje og når det skal skje. 
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Årshjulet – er generell og sier litt om frister for avd., komiteer, samt frister for økonomi.  
Tidslinje – er mer spesifikk med eksakte datoer. 
 
Lovverket og Økonomihåndbok 
Under Organsiasjonshåndboken finner du: 

- Lover 
- Instrukser, retningslinjer og statutter 
- Økonomihåndbok og skjemaer 

 
Økonomihåndboken er et veldig nyttig verktøy og tar for seg alle områder innen økonomi. Alle bør inn 
og se hva som befinner seg her. 
Minner i den forbindelse om at klubben følger kalenderår, mens komiteene har regnskapsår 1.11.- 
31.10. for å få resultater inn derfra til hovedregnskap. Regnskapsåret for avdelingene er valgfritt, 
enten 1.11-31.10, eller 1.12-30.11. Nærmere informasjon finnes i kap. 3.1. i håndboken. 
 
 
Fellesinstruks for komiteer (unntatt VK) 
Kort gjennomgang av instruksen og hva som er gjeldende. 
Angående oppnevnte medlemmer så er det ikke tatt inn varighet på verv. Dette må inn i instruksen, og 
den bør ikke overstige 2 år. Dette bør nullstilles hvert årsmøte. 
Angående ressurspersoner så brukes disse til en bestemt oppgave og de trenger ikke å være medlem 
av klubben. 
Det minnes om at det er kun årsmøtevalgte medlemmer som har stemmerettighet. Instruksen må 
endres slik at dette kommer godt frem. Forslag kommer på neste SU og vil bli tatt som årsmøtesak. 
 
Punkt angående valgt representant til SU foreslås tatt ut. 
 
Forslag om at det må inn punkt om at minimum leder og ev. nestleder bør gjøre seg kjent med 
organisasjonshåndboken. 
 
Fellesinstruks for avdelingene 
Instruksen ble gjennomgått. Vurder om vi skal sette inn datoer for regnskapsåret i instrukser. 
 

Sak 4 (lør) Eksternt foredrag – Kroppsspråk hund  
Smarthund er engasjert for å holde foredrag om hundens kroppsspråk.  
Hildur og Hilde Iren fra Smarthund holdt et veldig informativt og engasjerende foredrag om hundens 
språk. Du finner mer informasjon om dem på smarthund.no 
 

Sak 5 (lør) Bruk av nettstedet og av Facebook, om e-post og Personvern   
Nettstedet – hva finner du hvor, og hvordan bruker du nettstedet, forbedringsinnspill  
Strategidokument for nettstedet ble laget i 2017 (ligger på nett) 
Nettsiden er hovedkanalen til klubben og Facebook er supplement. Side-eiere er ansvarlig for 
oppdatering av nettsted. 
Alle formelle henvendelser skal skje via e-post. Det må derfor ikke forventes svar via henvendelser på 
Facebook. 
 
Administrasjon av nettstedet og e-post 
Tilgang med brukernavn og passord begrenses til noen få. 
Passord SKAL endres regelmessig, når det er personendringer i styre osv. 
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Nettstedet 
Dokumentarkivet bør vaskes slik at dokumenter/bilder som ikke lengre brukes fjernes. 
Angående opplæring i bruk av nettstedet så ligger det brukerveiledninger under NBSK og Nyttige 
dokumenter på nettstedet. 
Kort gjennomgang av nettstedet: 

- Tidslinje oppdateres løpende 
- Aktivitetskalender (husk å legge inn avdeling når det legges inn aktiviteter) 
- Gjør det til en regel og legg inn på nettstedet og linke til fb 
- NBSK – Organisasjonshåndboken er viktig å klikke på 
- NBSK – Nyttige dokumenter – linker til dokumenter vi mener kan være nyttige for bruk. Inndelt 

i organisasjon, dommere og rase og Annet. For eksempel finner du brosjyren «Velkommen 
valp» her. 

- Avhengig av tilbakemeldinger dersom noe bør endres 
Kommentarer fra SU: 

- Siden er for vanskelig  
- Legg inn info om å få inn dokumenter 
- Får ikke lagt inn valpeformidling fra mobil 
- Medlemskap og klubbinfo kommer ikke opp på mobil 
- Sjekk opp hva som vises på mobil 

 
Personvern – kort status på hva klubben gjør i den sammenheng  
Personvernet har blitt strengere med bl.a. GPDR forordningen – norsk lovverk. Det ble informert om 
personvernserklæring, personopplysninger og hva som er sensitive personopplysninger. 
Styret jobber videre med dette, men avventer videre info fra NKK da de jobber med saken. 
Hva betyr dette for klubben: 

- Klubben lager personvernerklæring 
- Personopplysninger om tillitsvalgte kan trykkes/formidles på nettet 
- Medlemsblad skal ikke inneholde abonnement lister 

 
Bilder 
Dersom du deler bilder/film på nett – må du ha samtykke. Når det gjelder situasjonsbilder (der 
aktiviteten på bildet er det egentlige motivet) kan dette gjengis offentlig uten samtykke. 
Angående bilder av barn henviser vi til datatilsynets sjekkliste. 
 
Skikk og bruk ved bruk av Facebook v/Stine Bøe 
Hun har skrevet en artikkel i Berner’n nr. 3-2019, som du finner på s. 23. Det ble referert til denne 
artikkelen, samt snakket litt rundt dette med skikk og bruk. 

- Ikke forvent at du kan ha en «privat samtale» ringside. Dette kan fort bli fanget opp på film og 
lagt ut. 

- Vi har ikke lov til å si hva vi vil når som helst. 
- Når du har meldt på en utstilling har du krysset av å akseptere å få denne dommerens mening 

om din hund. Det er anledning til en formell klage, det koster det dobbelt av påmeldingsavgift 
og må gjøres skriftlig på utstillingsdagen. 

- Dommere kan rapporteres inn, det samme gjelder utstillere. 
- Tenk på hva du skriver og hvem som leser og hvordan det blir oppfattet. 
- Utvis vanlig folkeskikk 

 
Det har blitt bedre i bernermiljøet og hun opplyste om at Bernerklubben ofte blir tatt frem som et godt 
eksempel i andre klubber. 
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Sak 6 (søn) Status fra HAK  
HAK presenterer status for sitt arbeid og planer videre ang. bl.a. HD-indeks, Oppdretterliste og 
Avlsretningslinjene v/ Mia og Trine-Lise 
Mia og Trine-Lise presenterte seg selv og HAK. HAK har 11 - 12 møter pr. år, fortrinnsvis i løpet av de to 
første ukene i måneden. De har følgende arbeidsområder: 

- Innføring av HD-indeks 
- Helseregisteret 
- Avlssaker 
- Valpeformidling 
- Nettverksbygging 

 
Gjennomgang av HD indeks 
Et system som gir nedarvingsevne for hunden (avlsverdi) med tanke på HD. Gjennomsnittet av HD-
status hos hund de siste årgangene med røntgenfotograferte hunder i rasen tilsvarer et indekstall på 
100. 
 
Helseregisteret  
Bruk av registeret ble demonstrert og de oppfordrer til å bruke registeret. Registeret oppdateres 
jevnlig og folk oppfordres til å sende inn informasjon om hundene sine. Pr i dag er 4287 hunder 
oppført i Helseregisteret. Lista ligger på klubbens hjemmeside og passord fåes ved å sende en mail til 
HAK  
De tilstedeværende fikk en gjennomgang på hvordan vi skal registrere opplysninger om våre hunders 
helse som sendes inn til HAK, også hvor på hjemmesiden vi finner skjemaer eller helseopplysninger.   
 
Våre naboland har tatt i bruk et verktøy som kan gi oss bedre svar på arveegenskaper med tanke på 
paringer, noe som vil bli presentert på klubbens avlsseminar med tanke på å innføre dette for NBSK 
også.  
 
Avlssaker 

- Oppdrettere kan sende kombinasjon til HAK. Får tilbake fiktiv stamtavle. 
- Ca. 1 mnd behandlingstid. Søknad innen 20. i måneden før. 

Antall saker er ganske stabil. En søknad om en kombinasjon, blir behandlet på førstkommende HAK 
møte etter mottatt søknad, normal behandlingstid er 2 – 4 uker, alt etter hvor nær en er HAK møter.  
 

Valpeformidling:  
Etterspørselen kan være varierende. Flere er nå blitt bevist på dette med å søke etter valper av 
«godkjente» kull.  Det er kommet færre kull med færre valper de siste årene. I år er det pr. d.d. 
registrert 149 norskfødte valper, fordelt på 34 kull. 14 av disse kullene hadde 3 eller færre valper.  
Kombinasjonen må innom HAK for behandling for at valpeformidling via klubben skal bli gitt.  
Det er også under arbeid et system for at omplasseringshunder kan legges ut på hjemmesiden av 
eksisterende eier av hunden, samt at de som ønsker omplasseringshunder kan legge ut ønsket selv 
der.  
 
Nettverksbygging: 
Deltagelse på IWGs samlinger ble gjenopptatt i 2018 (i Nederland), der Mia representerte NBSK. Hun 
og Anette deltok i tillegg på SShks Avlskonferanse nå i 2019 (Sverige).  
SShk benytter BPH analyser, noe som ble presentert på Avlskonferanse i Sverige, vi fikk en kort 
gjennomgang av dette på SShks hjemmeside. Dette er en form for mental test, men tar med litt andre 
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momenter enn de vi har benyttet i NBSK tidligere. Konferansen i Sverige tok også for seg «nytt fra 
avlsrådet», avlsregionene og gjennomgang av retningslinjer for oppretterliste, samt avlsretningslinjer. 
Disse er noe annerledes enn våre og i følge HAK, ikke helt i tråd med våre ønsker.  
 

Sak 7 (søn) Oppdretterseminarer i 2020  
Informasjon om seminaret i Januar  
HAK/Styret jobber med å få alle formaliteter på plass, men har booket følgende: 
Professor Frode Lingaas, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet:  

- HD-index. Hva mer må vi vite? Repetisjon av tidligere formidlet kunnskap. NKKs rapport. Er det 
noe nytt?  De vanskelige spørsmålene. Det snakkes om at det er satt i gang arbeid med 
utarbeidelse av en nordisk indeks.  

(HAK gir litt informasjon om hvor langt de har kommet i tilknytning til HD-indeks.) 
Førsteamanuensis, veterinær: Ragnar F. Thomassen, NMBU:  

- Fertilitet. Brunstkontroll og fruktbarhet hos hund. 
 Camilla Røen Østby, Agria:  

- Forsikring i praksis – slik fungerer din forsikring. 
- Agria Breed Profiles – hvordan forstå og tolke tallene.  

Representant fra Royal Canin:  
- Hva ligger til grunn for oppbygging av næringsinnhold i hundefor. 

Hundefysioterapeut Hilde Iren A Solberg, Smarthund: 
- Styrke, koordinasjon og balanse hos hund. Hvordan trene opp nervesystemets koordinerende 

og balanserende evne på en effektiv måte. 
 
Når det gjelder endring på avlsretningslinjene så ønsker oppdrettere ønsker å komme med innspill. 
Forslag fra HAK sendes til styret og deretter til oppdrettere for innspill. 
 
Tanker rundt muligheter for et oppfølgingsseminar senere i 2020  
Ønsker da å ha forelesere på temaene anatomi, fysiologi og kynologi. I tillegg ønskes en innføring i det 
SSHK driver med i forbindelse med BPH. 
 

Sak 8 (søn) Hundesykdom hos hund høsten 2019  
Tilbakeblikk, og hva gjorde NBSK. 
Styret behandlet dette som en beredskapshendelse. 3 stk fra styret gjennomført dette og forholdt seg 
til det som kom fra NKK. De holdt ganske tett kontakt om hva og hvor det skulle legges ut. 
Østfold og Rogaland fikk utstillinger avlyst og styret var i kontakt med begge avdelingene. Styret 
tilbydde å bidra økonomisk for å dempe tapet, men dette var så ubetydelig fra begge avdelinger at det 
ikke ble aktuelt. I tillegg hadde vi en runde rundt til alle avdelinger for å høre om det var noe NBSK 
kunne bistå med. Logg ble ført for alt som ble gjort og denne brukes også som læring. Det er ikke 
Styret bekjent at noen bernere døde. 
 
Innspill fra avdelingene, noen hendelser i egne områder  
Turid Wettre har vært hos Veterinærinstituttet på forskerforum. 
Presenterte en artikkel fra Dagbladet 23.11.19. Veterinærinstituttet og MT dementerer det artikkelen 
sier at de har funnet svarene. Det er ingen sikre svar ennå. Bakterien er vanlig, men mengden og antall 
er ikke vanlig. 
 
Økonomiske konsekvenser for klubben/avdelingene ved avlyste utstillinger  
Denne hendelsen ble et godt eksempel på hvorfor klubben trenger å ha «penger på bok».  
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Sak 9 (søn) - Året 2020  
Gjennomgang av økonomien og frister 
Viktige datoer angående økonomi: 
Avslutning av komiteenes regnskap (31.10) 
Frist for innsending av komiteenes regnskaper til styrets kasserer (30.11) 
Frist for innsending av målsetting, aktivitets- og budsjettforslag fra komiteene til styrets kasserer (15.1) 
Regnskap og utkast til budsjett klart for gjennomgang på SU-møte 15.2.19 
 
Viktige dokumenter 
Økonomihåndboken – Alt du trenger å vite om hvordan du skal utføre ditt verv som kasserer 
Skjemaer – God hjelp på utstillinger og for dokumentasjon 
 
Hotellavtale og møtedatoer 
Vi er fornøyde med hotellet og fasilitetene så langt. For å slippe å innhente priser for hvert 
arrangement, samt at medlemmene vet hvor vi skal være, så har vi gjort en avtale med Gardermoen 
Airport Hotel for følgende arrangement i 2020: 
Oppdretterseminar 18.-19.1.20, SU-møte 15.-16.02.20, Årsmøte 29.03.20 
 

Sak 10 (søn) Eventuelt  
Innkomne saker til SU, som håndteres utenfor SU: 
- Sak fra avd. Trøndelag angående ulik fordeling av premier fra RC. UK sender oversikt til RC for 2020 

og planlegger et møte for å gå gjennom avtalen.  
 

- Sak fra avd. Nord angående å avholde kløvmerke i gull i nord. Denne hører inn under BK, så dette 
tas med dem og det er allerede etablert direktekontakt med Solveig i avdelingen og BK. 

 
- Sak fra Christina Ruud angående raskere tilbakemelding fra HAK på valpeliste. Styret tar saken 

direkte med HAK. 
 
Spørsmål om det ikke går an å få til en sending fra Årsmøtet slik at folk kan følge med (ikke for å 
stemme). Styret ser på tekniske muligheter for å få det til. 
 
SU mener at det er greit at vi kjører tidspunktene 11-17 på lørdag og 9-15 på søndag. 
 
Det er ønske om 2 dagers SU, noe som vil bli gjennomført dersom vi har nok saker. 

Avslutning 
Styrets leder takket av og avsluttet høstens SU med en oppsummering av møtet.  

Styret synes det har vært to varierte og gode dager. Vi er heldige som har så mange kunnskapsrike og 
engasjerte medlemmer og vi synes at vi har et godt samarbeidsklima.  
 
 


