Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra Styremøte nr. 26, 2019/20
Tid:
Sted:
Til stede:
Frafall:
Referent:

Mandag 18.06.20, kl. 20.00 – 22.15
Skype
Frode Holland, Jon Jerre, Dagfrid Hokstad, Tone Alstad Pettersen, Bjørg W. Andreassen
og Turid Wettre
Monica Brå Henden
Tone Alstad Pettersen

Saker:
84/20 Intern sak
86/20 Status økonomi
48/20-7 Oppdretterliste
87/20 Saker til Berner’n
88/20 Eventuelt
#

Sak

84/20

Intern sak

86/20

Status økonomi
Kasserer hadde meldt frafall, men regnskap for 2020 pr. 16.06.20 ble mottatt
fra kasserer. Det ble registrert en del feilføringer og mangler og regnskapet
sendes for korrektur.

48/20-7

87/20

88/20
88/20-1

Oppdretterlisten
I forrige møte med HAK kom det forslag om å lage to lister. A-liste skriver
egenerklæring på å følge klubbens retningslinjer. B-liste står på
oppdretterlisten, men har ikke skrevet egenerklæring. Dette ønsker vi å gå
videre med og Bjørg tar kontakt med HAK for å lage en gruppe som jobber med
dette.
Informasjon om listen på nettsiden.
Styret ønsker at det skal være et kvalitetsstempel å stå på listen.
Årlig fornyelse, kolonne med «Sist fornyet».
02.04.20: Bjørg tar tak i saken igjen.
18.06.20: Mail fra HAK 25.05.20, svart ut av Frode og mottatt nytt svar 18.06.
Styret står for at listen skal vise hvilke oppdrettere som avler etter NBKSs
avlsretningsliner. Frode svarer ut e-posten med at HAKs mening er oppfattet av
styret, men at vi ønsker å ha et nytt møte med dem for å diskutere saken over
bordet.
Saker til Berner’n
Frode har sendt Leder. Tone sender Nytt fra styret, nytt varsel om årsmøtet,
samt info om at SU 2-20 forskyves til nyår 2021. Tone svarer ut Steinar på mail
om takk til de som hadde gitt støtte.
Eventuelt
Lørdag 8.8.20 er siste frist for å legge ut årsmøtesaker på nettsiden.
Styremøte i uke 32, torsdag 6.8.20, kl. 20.00 med agenda årsmøtet.

Ansvar/
Frist

Steinar

Frode

Tone

Norsk Berner Sennenhundklubb
#

Sak

88/20-1

Saker fra mailboks
Mail mottatt angående mestvinnende.
Styret rakk ikke å behandle saken, men Dagfrid vil i samråd med UK komme
med et svar i Bernern’n nr. 2. Saken behandles på neste styremøte.

88/20-2

Domener
Kari Uldalen eier domenet @bernersennen.no og hun har gjennom Jon
kommet med en henvendelse om NBSK ønsker å overta dette domenet.
Kostnad ca. 100-150 kr året hos domeneshop.no. Jon følger opp saken.
Jon har også sjekket ut om mailadresser er ledige og han etablerer følgende:
nbsk.styret@gmail.com
nbsk.styret@outlook.com

Neste møte onsdag 01.07.20, kl. 20.00. Turid kaller inn på Teams.

Ansvar/
Frist

Dagfrid

Jon
Jon

