Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra Styremøte nr. 27, 2019/20
Tid:
Sted:
Til stede:
Frafall:
Referent:

Onsdag 01.07.20, kl. 20.00 – 22.20
Teams
Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Tone Alstad Pettersen (delvis), Bjørg W. Andreassen,
Turid Wettre og Steinar Granlund (ressursperson økonomi)
Jon Jerre, Monica Brå Henden
Turid Wettre

Saker:
89/20 Status økonomi
48/20-7 Oppdretterliste
90/20 Ubesvarte mailer
91/20 Eventuelt
#

Sak

86/20

Status økonomi
Økonomien ser grei ut, vi har et overskudd selv om vi ser bort fra mottatt
koronastøtte. Steinar gikk kort igjennom noen av postene.
Varelager jubileumsbøker – nedskrives til kr 0 nå. Salget som har vært har
dekket kostnadene for innkjøpet av bøkene.
Avskrivning hengere/varelager avskrives i sin helhet i 2020.
Monica bør meldes ut av sin funksjon i Brønnøysundregisteret. Men må ha
tilgang til nettbank som sin funksjon som kasserer for redaksjonskomiteen.
Steinar blir en ressursperson for styret.
Årsmøtepapirer – Jon har sendt ut mail, Steinar ønsker en kopi av denne så han
vet hva som er forventet at han skal gjøre (praktiske ting).
Den endelige revisjonsrapporten har ikke kommet enda.
Oversikt over varebeholdning rosetter er sendt til revisor på nytt, ikke hørt noe
mer etter det.
Budsjettet – ok. Men ser man på medlemsantallet, 766 betalende
hovedmedlemmer og 67 husstandsmedlemmer, totalt betalende medlemmer
833. Dette er et lavere tall enn tidligere, så vi bør gjøre noe slik at
medlemstallet stiger.
Ha fokus på nye valpekjøpere/eiere!
Utstilling og mva – NBSK må mva-registrere seg neste år. Får vi inn over kr 140
000,- i påmeldingsavgifter i løpet av en 12 mnd periode må vi være mva-reg. Da
vil også utstillerne påregne at påmeldingene til utstillingene økes med 25 %. Vi
betaler også mva av parkeringen. Andre ting kan vi få ref. mva for.

Ansvar/
Frist

Norsk Berner Sennenhundklubb
#

Sak

Ansvar/
Frist

Blir spennende nå og høre reaksjonene etter første nummer med digitalt
nummer av Berner’n. Om de ikke er for gale, så kanskje vi bør jobbe mot en
kombinasjon av digitale og papirutgave av Berner’n i kommende år.
48/20-7

90/20

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.
01.07.20: Kommer tilbake til denne saken til høsten på et av de første
styremøtene våre. P.t. virker det som om vi har veldig forskjellig ståsted av
forståelsen etter siste møte med HAK. Styret er helt klare på at vi ikke kan ha
listene slik som de er i dag.
Ubesvarte mailer
Det ble en kort gjennomgang av innkomne mailer.
• Frode svarer på mailen fra HAK.
• Ferdigstilling og anerkjent utstillingsmailer fra NKK – tas til
etterretning, Dagfrid og Steinar ivaretar dette.
• Research fra Jennifer – hva gjør vi videre her? Ser litt mer på hva dette
er evt. før svar sendes.
• Videresendt mail fra NKK ang. ønske om valp – Bjørg svarer, info om
valpeformidling.
• Purring på svar fra medlem angående intern sak – Frode gjør en
henvendelse til HAK hvor styret ber om en redegjørelse for status i
saken.
• Kopi av mailen som Steinar har sendt til NKK, info til resten av styret.
• Ønske mottatt om at mestvinnende avlyses i 2020 pga korona og lite
avholdte utstillinger. Styret mener det kan være lurt å ikke ha
mestvinnende i 2020. Bjørg svarer på mailen.
Her så vi også litt på saken som Dagfrid hadde sendt over til evt. fra
uts.komiteen da deler av temaet omhandlet nettopp dette. Kommer
tilbake til dette senere i referatet.
• Styrets kopi av svaret Frode hadde sendt til Monica.
• Henvendelse fra avdeling om bistand i intern sak.

Frode

Frode
Dagfrid/
Steinar

Bjørg
Frode

Bjørg
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91/20
90/20-1

Eventuelt
Viser til mail fra Dagfrid på vegne av UK. Deler her ble tatt inn i svaret til mailen
fra medlem. Konklusjonen må legges ut på hjemmesiden til NBSK (Jon evt.
Tone). Hele saken må diskuteres på nytt, og behandles på førstkommende SU.

Ansvar/
Frist

Jon/Tone

90/20-2

Bjørg fortalte om «krøll» med svindel av depositum for valp som var fake. En
kennel med berneroppdrett hadde blitt dratt inn i dette.

90/20-3

Frode, Dagfrid og Steinar skulle sjekke ut noen fakturaer i nettbanken.

90/20-4

Minneord Ellinor – avd. Nord har skrevet ett. For ikke å lage to minneord,
ønsker klubben å flette inn litt hva Ellinor har betydd for oss. Men vi har ikke
mottatt dette fra Stine. Frode kontakter Stine for å få det videresendt.

Frode

90/20-5

Tone legger ut «ferieavvikling» på hjemmesiden til klubben.

Tone

90/20-6

Begynne å se på/vurdere andre fôrsponsorer da vi ikke er helt fornøyd med RC.

Neste møte torsdag 06.08.20, kl. 20.00. Turid kaller inn på Teams.

