
Norsk Berner Sennenhundklubb 

 
 

Referat fra Styremøte nr. 19, 2019/20 

Tid: Søndag 15.03.20, kl. 18.00 – 21.0 

Sted: Skype 

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

Frafall:  Bjørg W. Andreassen og Turid Wettre 

Referent: Tone Alstad Pettersen  

  

Saker: 

76/20 Årsmøtesaker 

57/20 Intern sak 

77/20 Eventuelt 

 

# Sak Ansvar/ 
Frist 

 Godkjenning av innkalling  

 Innkalling godkjent. 
 

 

76/20 Årsmøte  

 På grunn av Corona-viruset er årsmøtet blitt utsatt på ubestemt tid. Formelt 
sett skal det være arrangert senest 15.6.20, men vi ser an litt hva myndighetene 
sier. Skal egentlig varsles 10 uker før, men NKK har gått ut med info på mail at 
lovmalen kan fravikes pga situasjonen. Ser det an når det nærmer seg påske. 
Regnskapet er klart. Budsjett låses. Skyggebudsjett opprettes som viser endret 
kostnadsbilde pga Corona-viruset. 
Revisjon utsatt til 26.3. Avventer hva som skjer. 
 

 

77/20 Eventuelt  

 Følger av Corona-viruset 
Ingen indikasjon på at ting blir bedre innen 26.4. så dobbeltutstillingen i 
Stangehallen er avlyst. Dagfrid tar kontakt med kortselskap angående 
forsikring. (Må avbestille før 16.3.20.) 
En dommer prøver å endre selv, for å kunne bruke billett for neste år, men hun 
har avbestillingsforsikring, så kommer ingen krav. 
Får tilbake en del av depositumet betalt inn. Ca. 30 000 fordelt på to klubber, 
men kommer til å få tap på dette. 
Vi må lære av dette og sørge for å ha forsikring. Kortet til klubben er brukt så ta 
kontakt med kortselskapet i morgen. 
Pinsetreffet avklares siste uka i april, ev. ved nye råd fra myndigheter. 
Når det gjelder pinsetreffet er ingenting betalt, da vi per i dag ikke har noen 
avtale med Torpomoen.  
Alle arrangement avlyst frem til 1.5.20. 
Både Pinsetreffet og Rallarutstillingen er vurdert avlyst, så da er det 
Trønderspesialen 27.06.20 som er første utstilling etter det som ev. kan berøres. 
 

 
 
 
Dagfrid 
 
 
 
 
 
 
 
 

57/20 Intern sak  

   

 

Neste møte: torsdag 02.04.20, kl. 19.00 på Skype 


