
Norsk Berner Sennenhundklubb 

 
 

Referat fra Styremøte nr. 07, 2019/20 

Tid: Fredag 22.11.2019, kl. 19.00 – 23.00 

Sted: Gardermoen Airport Hotel 

Tilstede: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Jon Jerre, Monica Brå Henden, Tone Alstad Pettersen, 

Bjørg W. Andreassen, Turid Wettre 

Forfall:  

Referent: Tone Alstad Pettersen  

 

Saker: 

Sak 30/19 Forberedelse til SU 
 

# Sak Ansvar/Frist 

 GAMLE SAKER IKKE FERDIG BEHANDLET 
 

 

30/19 Forberedelse til SU-møtet 23.-24.11.19  

 Forslag til saker på høstens SU fra sak 10/19, styremøte nr. 2.: 
- Anmodning til NKK om innføring av Klubbchampionat  

- Info rundt bruk av nettsted og Facebook 

- Info om årsmøtet 

- Hvorfor NBSK?  

- Hvorfor SU? Arena for å bli kjent og senker terskel. Minsker 

avstanden mellom styret og det enkelte medlem.  

- Gruppearbeid om styrets arbeidsprogram 

- Ev. et faglig innslag. 

- Presentere nyvalgte 

- Hvor er NKK i vår organisasjon og hva betyr de? 

- Diskusjoner om hvor mange utstillinger vi skal ha. 

- Eksternt foredrag om kroppsspråk hund. 

 

Saker gjennomgått og diskutert og saksliste er så å si klar. Se eget 

dokument fra Jon på Onedrive.  

Jon legger ut påminnelse om frist for innsending av saker 15.10.19, samt 
påmelding 04.11.19. Papirer legges ut 3 uker før. Endelig saksliste landes 
på styremøte 23.10.19. 
  

For å holde orden på hvem som er stemmeberettigede og observatører 

kom det forslag om at vi ordner med stemmelapper i to forskjellige 

farger. I tillegg har vi som vanlig navneskilt, men også disse i forskjellig 

farge. 

23.10.19: Saksliste som satt opp på forrige møte. Innkomne saker:  

- Fra Trøndelag: Ulik fordeling av premier fra RC. Hva er avtalen?  

Ingen sak for SU. Tar det som styresak. Tone ser om hun har avtale med 
RC.) 
- Fra Nord: Ønsker å få gjennomført Gullmerket i kløv i nord. Ingen sak 
for SU. Styret tar det med BK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norsk Berner Sennenhundklubb 

 
 

# Sak Ansvar/Frist 

- Fra privatperson: Tar for lang tid å få oppdatert valpeliste. Ingen sak for 
SU. Styret tar det videre med HAK. 
- Eksternt foredrag i boks. Koster ca. kr. 2 000,-. 
Send ut påminnelse og vis til nettsted. 
 

 22.11.19: Gått gjennom saksliste slik at den er klar med gjennomgang av 
tidsoppsett og hvordan vi fordeler sakene på lørdag og søndag. 
Gjennomgang av gjennomføring av møtet. 
Bestill pausemat da det blir lenge mellom lunsj og middag.  
Saksliste: 
Sak 0: Intro og velkommen v/Frode 
Sak 1: Avdelings- og komiterunden.  Avdelingene og komiteene gir en 
kort presentasjon av egne aktiviteter (ca. 5 min hver)  
Sak 2: Utstillinger 2020 v/ Dagfrid 
Samtidighet; oversikt over planlagte og ønskede utstillinger (NKK, NBSK, 
avdelinger). Vil avlskåring påvirke utstillinger. Spesialer sett i lys av 
klubbchampionat. Felles innkjøp av rosetter. 
Sak 3: Organisasjonsgjennomgang v/Frode og Jon 
Styret, komiteer, avdelinger, lover, instrukser, retningslinjer. Hvordan 
henger dette sammen og hva betyr dette for avdelingene og komiteene. 
Organisasjonshåndboken – et nyttig verktøy – de viktigste punktene   
Sak 4: Eksternt foredrag – Kroppsspråk hund v/ Smarthund 
Sak 5: Bruk av nettstedet og av Facebook, om e-post og Personvern v/ 
Jon og Stine 
Nettstedet – hva finner du hvor, og hvordan bruker du nettstedet, 
forbedringsinnspill. Personvern – kort status på hva klubben gjør i den 
sammenheng. Skikk og bruk ved bruk av Facebook  
Sak 6: Status fra HAK v/representanter for HAK 
HAK presenterer status for sitt arbeid og planer videre ang. bl.a. HD-
indeks, Oppdretterliste og Avlsretningslinjene  
 Sak 7: Oppdretterseminarer i 2020 v/ Dagfrid 
Informasjon om seminaret i januar. Tanker rundt muligheter for et 
oppfølgingsseminar senere i 2020.  
Sak 8: Hundesykdom hos hund høsten 2019 v/ Frode 
Tilbakeblikk, og hva gjorde NBSK. Innspill fra avdelingene, noen 
hendelser i egne områder. Økonomiske konsekvenser for 
klubben/avdelingene ved avlyste utstillinger. 
Sak 9: Året 2020 v/Monica og Tone 
Gjennomgang av økonomien. SU, årsmøtet og frister for innsending av 
regnskap og årsrapporter.  
Sak 10: Eventuelt Forberedelse av resterende saker fra Styret.  
 

 
 
 
Tone 

 

Neste møte: 26.11.19, på Skype 


