
Norsk Berner Sennenhundklubb 

 
 

Referat fra Styremøte nr. 08, 2019/20 

Tid: Tirsdag 26.11.2019, kl. 21.00 – 23.00 

Sted: Skype 

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

Bjørg W. Andreassen, Turid Wettre 

Forfall:  

Referent: Tone Alstad Pettersen  

 

Saker: 

Sak 02/19-2 Oppdretterseminar 
Sak 38/19 Evaluering SU 2-2019 

 

# Sak Ansvar/Frist 

 GAMLE SAKER IKKE FERDIG BEHANDLET 
 

 

02/19-2 Oppdretterseminar: 
Tema: Innføring i HD-index - Frode Lingås (han kommer med forslag til 
tidspunkt som passer ham for seminar).  
Tema: Fertilitet – forslag foredragsholder Ragnar Thomassen 
Spørsmål om vi også skal ha en dag to med andre tema?  
Forlag tema dag to: Anatomi/fysiologi. Forslag foredragsholder: Ingrid 
Prytzohm – dommer, holder også kynologikurs. 
Møte 04.07.19: Mail sendt Frode Lingås, venter tilbakemelding. Dagfrid 
skal sende mail til Ragnar Thomassen.  
Forslag til flere tema dag 2: Frossen sæd, arvelige sykdommer som kreft 
og nyresykdom, invitere veterinær/kiropraktor for å snakke om hvordan 
vi kan forebygge i stedet for å behandle – bevegelsesmønster. 
22.08.19: Dagfrid purrer opp svar på invitasjoner sendt 
foredragsholdere. 
26.09.19: Intet nytt. Flyttes til 2020. Dagfrid hører med foredragsholdere 
om når det passer på nyåret, en helg i jan/feb. 
Svenske Berner Sennenhundklubben skal ha et i slutten av oktober. Kan 
HAK stille med noen der? Finn ut om dette og send innkalling ev. få 
tilbakemelding.  
12.10.19 Svar mottatt fra forelesere og dato fastsatt til 18.-19.01.20.  
Tone har spurt Arne Foss om kynologi, men han var opptatt og opplyste 
om at NKK har dommerkonferanse den helgen så det kan være vanskelig 
å få tak i dommere. 
Agria vedrørende påvirkning av forsikring ved innføring av HD-index.  
Tid/sted/annonse – frist 1.11.19 
23.10. Legg ut dato for oppdretterseminar.  
Hold av dato. Agria ville gjerne komme. RC ønsker å komme. 
Det ble vedtatt av Styret at HAK deltar på den Svenske Berner 
Sennenhundklubbens avlsseminar.  
 
 
 

 



Norsk Berner Sennenhundklubb 

 
 

# Sak Ansvar/Frist 

 26.11.19:  
Dagfrid sender søknad til Natur og miljø  om midler til gjennomføring av 
avlsseminar med begrunnelse at dette er nødvendig for å få innført HD-
index. 
Oppdretterseminar må inn i budsjett for 2020. 
Spørsmål om hvem som kan være aktuell for neste oppdretterseminar. 
Priser diskutert og sammenlignet med tilsvarende arrangement i Sverige.  
Styret landet på at vi dekker møterom og noe mat, mens deltakerne 
dekker overnatting og reise selv. Styret kom da frem til følgende priser: 
Seminaravgift med en overnatting og måltider kr 1 490,- 
Seminaravgift med dagpakke for begge dager kr. 990,- 
For de som ønsker å ha med hund på rommet så betales det kr. 400,-. 
Dette betales av den enkelte. 
 

 
 
 
Dagfrid 
Monica 
Dagfrid 
 
 
 
 
 
 
 

 NYE SAKER 
 

 

38/19 Evaluering av SU 2-2019  

 Styret er stort sett fornøyde med både arrangement og gjennomføring. 
Hotellet fungerte bra og det var gode tilbakemeldinger på det meste. 
 

 

 

Neste møte: 12.12.19, på Skype 


