Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra Styremøte nr. 17, 2019/20
Tid:
Sted:
Til stede:
Frafall:
Referent:

Onsdag 26.02.20, kl. 21.00 – 24.00
Skype
Frode Holland, Jon Jerre, Tone Alstad Pettersen, Dagfrid Hokstad, Bjørg W. Andreassen
og Turid Wettre
Monica Brå Henden
Tone Alstad Pettersen

Saker:
71/20
57/20
75/20

Gjennomgang av regnskap, budsjett og årsmøtesaker
Pågående sak
Eventuelt

#

Sak

Ansvar/
Frist

Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.
71/20

Gjennomgang av økonomi og budsjett til årsmøtet
Monica er syk og har kun oversendt resultat og balanse og ikke hovedbøker.
Disse vil bli ettersendt torsdag dersom hun får det til.
Det vil da si at vi ikke har grunnlag for gjennomgang av regnskapet eller har
tallene bak slik at vi kan sette opp nytt budsjett. Det begynner å haste og
Monica har møte med revisjon 14.03.20. Regnskap og budsjett må legges ut på
nett senest 15.03.20, hvis ikke kan vi risikere å måtte ha ekstraordinært
årsmøte. Setter opp nytt styremøte for gjennomgang neste uke.
26.02.20: Monica fremdeles syk. Resten av Styret tar en gjennomgang for å se
om de får nok tall til å sette opp budsjett.
RK: Må trykke opp 8 nye forsider i 2020. (Etterskrift: pris kr 13 500,-).
RK koster det det koster så lenge vi skal ha Berner’n trykt på samme måte i fire
utgaver.
UK: Må synliggjøre reduksjon i premier. De har lager av premier, men mangler
en del til årets utstillinger. Dommerutgifter – noe å hente? Presentkort kr. 30 på
NKK. Undersøkt, men UK ønsker ikke å bruke dette.
Årsmøteutgifter og SU-møter:
SU-møte – Et forslag, eller en mulighet knyttet til budsjettforslaget er at vi kun
gjennomfører ett 2-dagers møte i året, mens SU-møtet med forberedelse til
årsmøtet tas elektronisk. Dokumenter sendes ut på mail og det gis anledning til
å kommentere. Eventuelt Skype-møte med avdelinger for de som ønsker det.
Mange tilbakemeldinger på at høstens SU-møte ga et løft i høst bl.a. siden vi
hadde foredrag.
Skal vi flytte årsmøtet til Nebbenes? Tone sjekker om det er ledig og sier ev. opp
avtalen med Gardermoen Airport hotel.
Forslag om Sandgrunn kro og camping til neste SU. Undersøkes?
Oppdretterseminar er godkjent at det kan tas fra sparekontoen.
Søker i tillegg å få dekket noe fra Studieforbundet. Bjørg og Dagfrid søker. Tone
sender deltakerliste til Bjørg.

Tone

Bjørg
Tone

Norsk Berner Sennenhundklubb
#

Sak
Er det mulig å få inn sponsor til Berner’n?
Regnskapet for 2019 må videre bearbeides før det presenteres og vi må sette
opp et nytt møte der Monica må være til stede.
Siden det er mindre påmeldinger og mindre medlemmer, må vi justere
kostnadene. UK må gå gjennom og se på reduksjon i kostnader.
Permer for regnskap de siste år tas med nedover til årsmøtet 29.03. av Tone og
Stig dersom Monica ikke møter.

Neste møte: torsdag 05.03.20, kl. 20.00 på Skype

Ansvar/
Frist

