Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra Styremøte nr. 21, 2019/20
Tid:
Sted:
Til stede:
Frafall:
Referent:

Søndag 16.04.20, kl. 21.00 – 23.00
Skype
Frode Holland, Jon Jerre, Tone Alstad Pettersen, Dagfrid Hokstad, Bjørg W. Andreassen
og Turid Wettre
Monica Brå Henden
Tone Alstad Pettersen

Saker:
Status mtp Corona og avlysninger:
Sak 76/20 Årsmøtet
Sak 77/20 Pinsetreffet
Sak 82/20 Eventuelt
#

Sak
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.
02.04.20: Vi har ikke satt noe hvor lenge vi utsetter årsmøtet. Avventer hva
regjeringen kommer med den 8.4.
16.04.20: Avlyse i år og ta det tidligere neste år? Vurderes til neste styremøte
og må da ha med VK. Burde konstituert inn de som ønsker.

77/20

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 og 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.

Ansvar/
Frist

Norsk Berner Sennenhundklubb
#

Sak
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.
02.04.20: Får tilbake hele depositumet betalt inn til Stangehallen. Ca. 30 000
fordelt på to klubber
Det gjøres en vurdering i slutten av april. Solveig i avd. Nord avventer
Rallarutstillingen og ser hva som skjer med NKK Harstad. Dagfrid kontakter avd.
Nord for å høre om vi kan skrive noe på nettsiden om ev. avlysning. Dagfrid
ønsker å ha en drøfting med styret før en eventuell avlysing av pinsetreffet.
Dette pga dommere og ev. karantenebestemmelser.
Mail fra NKK 26.06. ang MVA-kompensasjon som det ikke er noen utsettelse på
frist. Denne skal inn 1.6.20. Jon legger ut info om dette på nettet.
16.04.20: Søknad om COVID-19 kompensasjon
Netto er differanse mellom budsjettert deltakeravgift – reell deltaker avgift som
for oss er kr. 0,-. Forventet antall deltakere x påmeldingsavgift er det vi må
legge til grunn. Nytt budsjett fra UK brukes og legges til grunn. Dette er revidert
da det var avglemt inntekter på kiosk. Påmeldingsavgift antatt kr 362 000.
Søkt kr. 148.013 NKK. Friv.lottstift.no. Dette måtte sendes på nytt med korrekte
underlagstall fra budsjett 2020. Rett søknadsbeløp er da kr 97 000,-.

Ansvar/
Frist

Dagfrid

Jon

Pinsetreffet og spesialen til Agder kan vi søke om utsettelse på. Forslag på å
flytte en av dem etter Østfoldtreffet og den andre til etter 13.9.20.
Siste signal fra det offentlige går på tak på 100 pers på treff/samlinger.
Tar kontakt med NBSK Trøndelag om flytting til 2. helg i oktober og leie
Trondheim hundehall.
Hedmark 15.8. – Tror ikke det slippes opp til nok antall personer innen den tid.
Har svensk dommer så det vil ikke bli så dyrt der. Vurderer å hoppe over et år.
81/20-2

Berner’n nr 2
Pga økonomi så kan vi ikke produsere Berner’n nr. 2 fysisk. Jon tar kontakt med
Stine for å høre om hun har stoff, så kan hun laget et nettblad til nr. 2.
Begrunnelsen er knyttet til økonomi og innsparing og ingen aktivitet i klubben.
16.04.20 Jon har pratet med Stine og hun er positiv til å publisere nr. 2 digitalt i
stedet for å utgi en fysisk utgave og ønsker å ha den publisert på nettet før
20.6.
16.04.20
Når det gjelder støttekampanjen har Stine kommet med litt forskjellige
varianter.

Neste møte: torsdag 14.05.20, kl. 19.00 på Skype
Sak: Årsmøte og Eventuelt

Jon

