Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra Styremøte nr. 12, 2019/20
Tid:
Sted:
Til stede:
Frafall:
Referent:

Onsdag 21.01.20, kl. 20.00 – 23.20
Skype
Frode Holland (unntatt sak 47/20), Dagfrid Hokstad, Tone Alstad Pettersen, Turid
Wettre, Jon Jerre og Monica Brå Henden
Bjørg W. Andreassen
Tone Alstad Pettersen

Saker:
Sak 55/20
Sak 56/20
Sak 57/20

Evaluering oppdretterseminar
Saker til SU
Eventuelt

#

Sak

Ansvar/
Frist

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra forrige møte

NYE SAKER
55/20

56/20

Evaluering av oppdretterseminar
Vel blåst og vel gjennomført. Gode tilbakemeldinger fra deltakere.
Bør ikke holde på lengre enn til kl. 15.00 på søndag.
Evalueringsskjema – Questback. Tone lager skjema og sender til høring.
Be om forslag til tema for neste seminar.
Be om presentasjon fra forelesere for utsendelse.
Frist for å skrive i Berner’n er 20.02.20.

Tone

SU-møtet
Ingen innkomne saker fra avdelinger eller medlemmer.
Saksliste med tidspunkt 10.30 – 15.00
- Avdelingsrunde
- Årsmøte med inndeling:
o Årsmelding
o Årsregnskap
o Årsregnskap komitéer
o Budsjett
o Styrets arbeidsprogram
o Kontingent
- Revidering av instrukser til årsmøtet
Instrukser
Gikk gjennom mottatt utkast.
Årsmelding
Tone lager utkast og sender til Frode.

Tone

Norsk Berner Sennenhundklubb
#
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Info om arbeidet om inndeling av nye fylker – avventer NKK.
Kontingent
Usikkert angående mva. og om det er grunn til å øke kontingenten litt. Mva er
knyttet til utstillingsaktivitetene og det bør derfor heller vurderes en økning i
påmeldingsavgift.
Synliggjør hvor mye hovedklubben har sponset seminaret med i berner’n og i
årsmeldingen, da det bør komme frem at vi har bidratt en del.
Kontingenten er også avhengig av budsjettet.
Status pr. 31.12.2019:
• 820 hovedmedlemmer
• 27 hovedmedlemmer vervet av oppdrettere
• 72 husstandsmedlemmer
• 2 æresmedlemmer
• 921 totalt
Årsregnskap
Kommer fra Monica i uke 5, da hun må etterlyse regnskap fra komiteer.
Arbeidsprogrammet
Endret struktur i fjor. Hva ønsker vi å oppnå og hvordan når vi dit.
Må jobbe med å få synliggjort hva styret gjør utenom daglig drift.
- Attraktiv klubb – nord gullmerke, HAK på seminar, spons på
oppdretterseminar
- Tilgodese avdelingene på et eller annet vis
o Årsmøte 2016 – sak angående bidrag til avd. som driver det
lokale daglige bernerarbeid
o Enten viss andel tilbake til avd. basert på medlemmer, ev. et fast
beløp
o Sett av en pott det kan søkes på – til enhver tid gjeldende
retningslinjer
o Er det kjent, sett det i instruks for avd. Må se litt på tallene og
sette av i budsjettet.
o Prøveordning
o SU for å få ideer og råd – saksforberedelse
o Inn på styrets arbeidsprogram – fordelingsmodell/arbeidsmåte
på avsnitt 2.
Til SU – oppsummere/kommentere målene. Ikke svar ut hvert satsningsområde.
- Møter med komiteer
Møte med HAK, VK og UK.
- Vurdere form og innhold på SU-møtene
Hadde egentlig på planen å ha ett SU-møte, men avholdt to.
- NBSKs arbeid 2019
Velkomstfolder, aktivitet på fb og nettsted – profilering – løpende aktivitet.
Tidslinje, årshjul.
- Plukk ut 3-4 hovedting vi skal jobbe gjennom.
Samarbeid med andre klubber
Sverige – HAK

Tone

Monica
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Danmark – Bjørg angående klubbch.
Jon og Frode ser videre på arbeidsprogrammet.
Steinar Granlund ser på instruks for komitéer. Sender over med de endringer
gjort på dette møtet.
Endrer fra to til en-dags møte pga. ingen innkomne saker.
Lørdag styremøte kl. 16.00 – 21.00
Søndag SU-møte 10.30 – 16.00
Neste møte: 15.02.20, kl. 16.00 på Gardermoen Airport hotel

Jon/
Frode
Jon

