
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Referat fra SU-møte nr. 1, 2020 
 
Tid: 06.02.20, kl. 13.00  
Sted: Gardermoen Airport Hotell 
Til stede: Totalt 13 stemmeberettigede og 6 observatører 
Styret: Frode Holland (leder), Jon Jerre (styremedlem), Tone Alstad Pettersen (sekretær) og Turid 
Wettre (varamedlem) 
Komiteer: Redaksjonskomiteen: Stine Bøe, Helse og avlskomiteen: Mari-Anne Braaten og Trine-Lise 
Nystad (valpeformidler), Utstillingskomiteen: Steinar Granlund, Valgkomiteen: Stig Pettersen 
Avdelinger: Asker & Bærum: Ellen Jerre, Buskerud: Alf Normann Solberg og Hans Reidar Berge, Oslo og 
omegn: Pia Berggård og Bjørg Møller, Rogaland: Stine Tjåland og Nina Uthaug, Østfold: Wenche B. 
Lægreid og Mia Caroline Sandøy 
Forfall: Brukshundkomiteen, avd. Nord, Trøndelag, Nordmøre og Romsdal, Agder, Bergen og 
omegn og Hedmark (biluhell på tur til møtet) 
Referent: Tone Alstad Pettersen 
 
Sak 0 Intro og velkommen  
Leder Frode Holland ønsket velkommen og informerte kort om dagens program. Gledelig å se at det er 
mange observatører (6 stk.), da SU er en glimrende arena for å bli kjent med folk i klubben og han 
oppfordrer avdelingene til å fortsette å ta med observatører. 
Presentasjonene fra helgen legges på nettsiden sammen med referatet. 
Det kom kommentar på at det var leit at styret valgte å holde SU på en helg med NKK-utstilling og at 
det i tillegg ble redusert fra to til en dag så tett innpå. Styret beklaget dette, men for å få det til å «gå 
opp» med tidslinjen frem til årsmøtet og få det til å passe for nok styremedlemmer, var dette eneste 
passende helg. Grunnen til at SU ble redusert med en dag, var at det ikke var noen innkomne saker.  
 
Sak 1 Avdelings- og komiterunden  
Kort oppsummert så ga avdelingene og komiteene en kort presentasjon av seg selv og aktivitetene de 
driver med. Flere av avdelingene har god og variert aktivitet med bl.a. hundesvømming, trekk, 
klappehunder, hverdagslydighet, turer og medlemsmøter, mens andre sliter. Uansett har de fleste 
samme problem med å få medlemmer med på aktiviteter.  
 
Det ble tatt opp igjen at avdelingene og oppdrettere må jobbe mer for å få inn valpekjøpere. For 
oppdrettere og andre ligger en folder på nettet som heter «Gratulerer som eier av berner sennen 
hund» (finnes under Nyttige Dokumenter under NBSK på nettstedet) som kan brukes. Styret minnet 
om at vi har en ordning med gratis innmelding av valper i NBSK. Men vi må gjøre de som får dette 
oppmerksom på at de selv må gjøre en innsats for å fortsette sitt medlemskap.  
Klubbens nettside har en side for medlemskap som ble foreslått utvidet og endret. Det står info om 
medlemskap mm., men det bør tas inn dette med første året gratis. Fint om det lages en kort sak i 
Berner’n som linker til denne siden. Generelt så setter styret pris på tilbakemeldinger angående 
oppsett og innhold på nettsiden. 
 
RK minnet igjen om at alle må bli flinkere til å overholde manusfrist. Trenger du lengre tid, så kontakt 
RK. Ellers så opplyste RK at de får gode tilbakemeldinger på Berner’n. Det ble kommentert fra salen at 
bruken av fargebilder hadde endret seg. RK forklarte at de i utgangspunktet har kun 16 sider farger å 
bruke, pga. kostnad. Tidligere har disse blitt brukt på avdelingsnytt, men RK har nå valgt å bruke farge 
på bl.a. presentasjon av nye avlshunder og championer, og dermed blir bare noen avdelinger 
presentert i farger i hvert nummer. 
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BK var ikke til stede, men opplyste via Stine Bøe at kløvmerkeprøver allerede i gang. Det har vært 
aktivitet i Drammen hundepark med lydighet/rallylydighet og deltakere fra mange steder i landet. Det 
vil bli en ny treningssamling aug/sept. Det blir en ekstra lang kløvtur på 7 dager i år, men en kan være 
med på etapper. I august blir det treff på Børlisætra. Det blir som i fjor, kløvprøve på pinsetreffet. 
Spørsmål fra BK om det er interesse for et slags turmerke for de som ikke kan bære kløv? Dette for å 
skape mer engasjement rundt f.eks. turgåing. BK ble bedt om å sende inn forslaget som sak. 
På bakgrunn av spørsmål fra salen om det er interessant å få i gang dragprov, skriver Stine om 
dragprov i SShK i Berner’n. 
 
HAK har hatt et urolig år med en del av året uten leder, samt at noen ressurspersoner har trukket seg. 
Mari-Anne sitter nå som konstituert leder og Mia Caroline som sekretær. I tillegg er det Trine Lise på 
valpeformidling og Gerda og Nina i Sunnhetskomiteen. HAK har lagt ned stort arbeid med å sluttføre 
arbeidet med innføring av HD-index og er nå i ferd med å legge ut nye avlshanner på hannhundlisten 
som har HD-status C, men som innfrir øvrige avlskrav. Nye avlsretningsretningslinjer legges ut i tillegg 
til de eksisterende og disse kjøres parallelt i en periode fremover for å få et større avlsmateriale. Dette 
etter bl.a. anbefaling fra Frode Lingås. Det vil gå lang tid før vi ser noe resultat, men HAK vil først 
evaluere hvordan det går å kjøre parallelle retningslinjer.  
Ellers så er det mye daglig drift med ca. 50 avlssaker i året, utarbeidelse av fiktive stamtavler, 
helseregisteret, (ca. 4500 hunder). Det blir store endringer i sammensetningen i HAK fra årsmøtet. De 
har store prosjekter å jobbe med og satser videre på bl.a. kreft og oppfordrer alle til SH- og pretesting 
av hunder. Folk må også sende inn til SGS-listen da det mangler mange der. Det blir Avlsrådsseminar i 
regi NKK i jan 2021 der styret ønsker at HAK deltar.  
Spørsmål fra salen om fokus på tenner og tannkjøtt, etter anbefaling fra Arne Foss som dommer på en 
utstilling. Dette er ikke prioritert nå, men det kan eventuelt skrives litt info i Berner’n.  
Bernerklubben får skryt av andre hundemiljøer for sin åpenhet rundt sykdom og helse og dette må vi 
spinne litt på. Skriv i Berner’n om dette for å oppmuntre medlemmene til å sende inn skjema til 
helseregisteret.  
 
VK orienterte om at de mangler litt, men er stort sett i mål med årets jobb. Største problem er å få tak 
i unge, nye folk. De gamle blir oppbrukt/utslitt. I avdelingsinstruksen står det avdelingene skal være 
med å skaffe forslag og sende VK. Dette blir ikke gjort. Det kom forslag om å intervjue «5 på sletta» for 
å bli kjent med medlemmer. 
 
Sak 2 Årsmøte 2020 
 
Årsmeldingen 2019-2020 
Årsmeldingen ble gjennomlest og kommentert.  
- Reformulere tekst angående oppnevning av medlemmer slik at det samsvarer med instruks. 
- Deltakerantall på oppdretterseminar kunne vært bedre ved lengre varsel.  

 
SU tilrår at tekst i årsmelding godkjennes med de endringer som ble foreslått. 
 
Årsregnskap og budsjett 
Kasserer har blitt syk og styret har derfor ikke mottatt foreløpig regnskap. Styret tar derfor forbehold 
om alt er med. Det er satt opp et foreløpig forslag til budsjett som da er basert på det vi hadde i 
tilgjengelig av tall i går.  
 
Årsregnskap 
- Inntekt UK går betraktelig ned fra 2018 og er en bekymring. MVA er kommet med og er ikke 

budsjettert for.  
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- Jubileumsbok avskrives i 0. Ca. 220 bøker i rest. 
- Ikke noe regnskap mottatt fra RK og BK. Regner med kasserer har disse. 
- UK kostnad må sees på. 
- SU-møter litt ned. 
- RK utgifter 
- Oppdretterseminar – går over budsjett 
- Styremøter opp, litt usikker på hva som ligger i tallene da vi ikke har bak. 

 
Budsjett: 
Brukt tall fra 2019 og 2018 som grunnlag. 
Inntekt: 
- Usikker på mva og inntekter UK 
- Hvordan håndteres «gratismedlemmer». Ikke inn i noe regnskap. Hvor synes dette i regnskapet? 
- Promotere inntekt til Sunnhetsfondet ved valpesalg, HAK tar imot ideer. Er det mulig med f.eks. 

grasrotandel til Sunnhetsfondet. Oppdrettere betaler 25 pr valp, oppfordring til at hannhundeiere 
gjør det samme. 

 
Kostnad: 

- 50’ oppdretterseminar 
- 10’ støtte til avd – utdanning instruktører, utstyr etc. NM med Berner i Rallylydighet. Egen post 

støtte til «landslag»? 
- Budsjetterer med underskudd på 185000 – hvordan redusere kostnader/få inn mer inntekt? 

Oppsummering: Høyere kontingent? Aktiviteter? Berner’n – forbedring av hjemmesiden for å 
erstatte Berner’n? Hotellutgifter Gardermoen nødvendig? Eks. Oslo hundeskole inviterte til 
oppdretterseminar, men RC betalte. Kommunalt lokale til arrangement for å gjøre billigere? 
Flere annonseinntekter til Berner’n? Premieutgifter reduseres? (Spesielt Pinsetreffet, rosetter 
kun til vinnere og BIR/BIM, resten må kjøpe. Dommerutgifter spesielt ved reise. Premiekort? 
Dugnad på frakt av dommere.  

- Må klubben MVA registrere oss? I så fall får vi en kostnad på Letohallen. Grovt regnet 35’ i økt 
kost. 

- Catering i Stangehallen er mulig for inntekt. 
- 15’ Dogs4All settes opp på nytt og vi håper å få til stand. 

 
SU tilrår at siden regnskap ikke var komplett, må det bare avventes til endelig regnskap legges frem i 
årsmøtet. SU tilrår at det budsjetteres med mindre underskudd enn det som ble lagt frem. Endelig 
budsjett utarbeides med kommentarer mottatt fra SU.  
 
Styrets arbeidsprogram 
Gjennomgang av arbeidsprogrammet. Vi har hatt for mange mål, og styret har derfor redusert disse. 
Arbeidsprogrammet er delt inn i hva vi gjør og i spesielle satsningsområder. 
NBSK har tatt kontakt med SShK for å innlede et samarbeid angående mulige samarbeidsområder. 
Vurdere form og innhold på SU – interessante foredrag er ønsket, forenkle vår-SU og satse på høst-SU. 
 
SU tilrår at tekst i arbeidsprogrammet godkjennes med de endringer som ble foreslått. 
 
Kontingent for 2021 
Usikkerhet angående mva. Se på kostnader i drift først og fremst før vi øker kontingent. Se på 
formulering av argumentasjonen for konklusjonen. 
 
SU tilrår at kontingenten forblir uendret. 
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Sak 3 Revisjon av instrukser 
 
Fellesinstruks for komiteer (unntatt VK) 
Forrige revisjon var i 2019. 
Styrets forslag til endringer ble gjennomgått. 
 

- Ta vekk nestleder i pkt. 3 
- (etter valg konstituer nestleder) 
- Enkelte formuleringer skal forbedres 
- Komiteene skal foreslå, denne teksten må inn. 
- Ressurspersoner trenger ikke å være medlem i NBSK – må inn i tekst. 
- Styret i samarbeid med VK og komiteene for øvrig.  
- Må ha flere styreoppnevnte i HAK i tillegg til ressurspersoner. 
- HAK ønsker flere årsmøtevalgte 
- Sett inn: …. med ressursperson forstår vi ….. 
- Sett inn: ….. med oppnevnte medlemmer forstår vi …. 

 
SU tilrår at tekst i instruksen godkjennes med de endringer som ble foreslått. 
 
 
Fellesinstruks for avdelingene 
 
Styrets forslag til endringer ble gjennomgått. 

- Pkt. 11 – Det bør presiseres at e-post bør brukes ved utsendelse i tillegg til publisering på 
avdelingens hjemmeside.  

- «Sokner til» - endres til de som har «tilknytning til» 
- Ved valg til avdelingsstyret – det oppfordres ikke til at nære relasjoner skal ikke sitte samtidig i 

avdelingsstyrer. 
 
SU tilrår at tekst i instruksen godkjennes med de endringer som ble foreslått. 
 
 
Sak 4 Eventuelt 
 
NBSKs nettside  
- Det ble ytret ønske fra salen om en ny gjennomgang av hvordan vi legger ut på nettsiden. Styret ser 
på dette til neste SU og oppfordrer i mellomtiden til at veiledninger som ligger på nettsiden brukes. 
- Det er ønske om et nytt og mer brukervennlig nettsted for de som skal legge inn. Dette er ikke noe 
som vil bli gjort i 2020, men styret ser på saken. 
 
 
 


