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Sak 2: Årsmeldingen for 2019 – 2020 
 
Styrets innstilling: Årsmeldingen tas til etterretning 
 
Styret har i perioden 08.06.2019 – 22.06.2020 bestått av: 
Leder: Frode Holland 
Nestleder: Dagfrid Hokstad 
Sekretær: Tone Alstad Pettersen 
Kasserer: Monica Brå Henden 
Styremedlem: Jon Jerre 
1. varamedlem: Bjørg W. Andreassen 
2. varamedlem: Turid Wettre 
 
Styret har i perioden 23.06.2020 – 22.08.2020 bestått av: 
Leder: Frode Holland 
Nestleder: Dagfrid Hokstad 
Sekretær: Tone Alstad Pettersen 
Kasserer: Steinar Granlund (ressursperson uten stemmerett) 
Styremedlem: Jon Jerre 
Styremedlem: Bjørg W. Andreassen 
1. varamedlem: Turid Wettre 
 
 
Årsmeldingen er som tidligere hovedsakelig bygget opp etter mandatet som ble gitt av årsmøtet 
2019 gjennom styrets arbeidsprogram. 
 
Klubben hadde pr. 31.12.2019, 820 hovedmedlemmer, 72 husstandsmedlemmer og 2 
æresmedlemmer. I tillegg hadde vi 27 hovedmedlemmer som var vervet av oppdrettere eller 
klubben. Det gir totalt 921 medlemmer ved årsskiftet. Ved forrige årsskifte var antall medlemmer 
totalt på 947. 
 
Ivareta klubbens daglige virksomhet i henhold til lovverket.  
Siden årsmøtet i 2019 var lagt såpass sent på året, kom ikke Styret i gang med sine arbeidsoppgaver 
utenom daglig drift før i august. Arbeidet med oppdretterseminar, SU-møter og interne saker i 
klubben har tatt mye tid og Styret har derfor ikke hatt tid nok til å jobbe med alle satsningsområder 
som ble satt opp av forrige styre. 
Styret har hatt 29 styremøter, hvorav 25 på Skype og 4 fysiske møter. De fysiske møtene er holdt i 
sammenheng med SU-møter og oppdretterseminar. I tillegg er saker diskutert og/eller konkludert via 
telefon og e-post. 
 
Økonomi: Resultatet for 2019 viser et underskudd på kr. 63.604 mot budsjettert underskudd på kr. 
131.700. Grunnen til dette var bla. at oppdretterseminaret, som opprinnelig var planlagt for 2019, 
ble flyttet til 2020, mva-kompensasjonen var ikke budsjettert, og utgifter for UK og SU var lavere 
utgifter enn budsjettert. Likviditeten i klubben er god. 
 
Arbeide for å synliggjøre berner sennenhund i Norge 
Alle avdelinger arrangerer ulike aktiviteter og arrangement for å synliggjøre rasen vår. Klubben 
deltok også i år i raseparaden på Dogs4All. Styret prøvde også å få til en stand på Dogs4All sitt 
rasetorg, men dette er ressurskrevende og styret klarte dessverre ikke å samle nok frivillige til å stille. 
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Være representert på arrangement som NBSK arrangerer, om mulig 
En eller flere representanter fra styret har vært til stede på flere arrangementer. Dette har dog ofte 
vært som deltakere, på lik linje som øvrige deltakere, mer enn som representanter fra styret. Styret 
erkjenner at det er rom for forbedring. 
 
Arbeide for å spre informasjon om aktiviteter og kurs; både på tvers av avdelingene og kurs som 
arrangeres av andre.  
Informasjon om kurs og arrangement i regi av NBSK, avdelinger og komiteer, er blitt lagt ut på FB og 
klubbens hjemmeside. 
 
I samarbeid med valgkomiteen og angjeldende komite ha kontinuerlig oppfølging av komiteer, slik 
at de har nok fungerende oppnevnte medlemmer. 
NBSKs lovverk tillater at det velges leder og to medlemmer i de enkelte komiteene. Styret kan, i 
samråd med Valgkomiteen, oppnevne ressurspersoner, basert på forslag fra den aktuelle komite (ref. 
NBSKs kap. 5). En ressursperson er ikke nødt til å være medlem av NBSK. Ressurspersoner er 
oppnevnt for å utføre en spesifikk oppgave i den tid deres assistanse er påkrevet, eller som deltaker i 
en prosjektperiode til prosjektet avsluttes. Med ressurspersoner menes personer som innehar en 
spesiell kompetanse, erfaring, innsikt eller liknende som komiteen trenger for en gitt og avgrenset 
periode. Ressurspersoner oppnevnes som hovedregel for en begrenset tidsperiode, og ikke 
automatisk for en hel periode frem til neste årsmøte. Ressurspersonene kan eventuelt 
gjenoppnevnes i etterfølgende periode. Ressurspersoner har ikke stemmerett. Styret har hatt en 
gjennomgang av ressurspersonene i enkelte komiteer. Årets gjennomgang har avdekket et behov for 
å oppdatere Fellesinstruksen for komiteene, som legges frem for godkjenning på årsmøtet 2020. 
Også oppdaterte retningslinjer ble gjennomgått på SU-møtet i februar 2020. 
Utstillingskomiteen (UK) har hatt utfordringer med for lite oppnevnte medlemmer siden i sommer.  
 
 

Status for Satsningsområder for 2019-2020 
 
Synliggjøre og utvikle ytterligere fordeler ved medlemskap i NBSK, samt vurdere tiltak som gjør at 
avdelingene har fordel av å skaffe nye, og holde på eksisterende, medlemmer lokalt 
Styret har i sitt budsjettforslag for 2020 lagt inn midler som avdelingene kan søke om. Godkjennelse 
av søknad vil betinge at tiltaket det søkes støtte til, kommer avdelingenes medlemmer til gode. 
 
Vurdere tiltak som kan hjelpe avdelingene med å skaffe frivillige til dugnadsaktiviteter 
Dette arbeidet er ikke påstartet. 
Punktet har dessverre ikke kunne blitt prioritert i denne perioden. 
 
Profilere NBSK og NBSKs arbeid blant klubbens medlemmer og nye potensielle medlemmer 
Folderen «Gratulerer som eier av Berner Sennenhund» som ble laget i 2018 ligger tilgjengelig på 
hjemmesiden og vi håper at oppdrettere bruker denne når de har nye valpekjøpere. 
 
Brukshundkomitéen har også i denne perioden gjort et flott arbeid med å promotere og arrangere 
kløvmerkeprøver, i tillegg til turer og andre bruksaktiviteter der rasen vår er synlig. 
 
Arbeide for å styrke rekruttering av yngre bernereiere til klubben, også til verv og komiteer 
NBSK har oppfordret avdelingene til å inkludere flere fra «den yngre garde» i sitt lokale arbeid. I 
forrige periode ble det oppfordret til å invitere med yngre observatører til SU møtene, der 
hovedklubben dekket utgifter for disse, men dette ga ingen spesiell effekt. Styret valgte likevel å gi 
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de samme premissene for observatører på vårens SU. Da det er avdelingene som er nærmest hvert 
enkelt medlem, vil rekruttering av de yngre naturlig være en oppgave for disse. 
 
Vurdere form og innhold på SU-møtene for å finne et optimalt format (f.eks. kostnad, varighet, 
hyppighet, deltakelse, arena for «nye» deltakere osv.) 
Styret har valgt å gå ut fra to SU-møter i perioden med to-dagers møter begge gangene. Dette 
fordrer imidlertid at det er nok saker til to dager. Det ble gjennomført to-dagers SU høsten 2019, 
men på grunn av at det ikke var noen innkomne saker til vårens SU-møte, ble det valgt å avholde 
møte kun én dag. Styret er fremdeles av den oppfatning at det beste for å få til en sosial arena på 
tvers av avdelinger, komiteer og styret, så må vi ha to-dagers møter. Styret vil også fremover dekke 
observatør for å få inn flere nye deltakere. 
 
Avholde minst ett fysisk møte med hver komité for å diskutere planer og eventuelle utfordringer 
Styret har i perioden avholdt to fysiske samarbeidsmøter med HAK og ett møte med leder av VK.  
 
Heve kompetansen om helse og sunnhet i rasen hos den gjengse bernereier, i samarbeid med HAK 
Styret er av den oppfatning at dette er et av de viktigste arbeidsområdene, sammen med arbeidet for 
å bedre rasens helse, sunnhet og levealder. Styret jobbet derfor hardt for å få gjennomført et 
Oppdretterseminar denne perioden, i samråd med HAK. På grunn av at foredragsholderne vi ønsket 
oss var veldig opptatt, ble seminaret flyttet fra senhøst 2019 til januar 2020. Det var totalt 34 
deltakere, der 19 av disse var oppdrettere, noe som er ca. 1/3 av antallet vi har på oppdretterlisten 
til klubben. Resten var hannhundeiere, interesserte medlemmer samt en person fra Svensk 
Sennenhundklubb. Styret ønsker å nevne at et slikt arrangement har en ganske stor kostnad, men at 
Styret anser dette som et så viktig arrangement at det ble valgt å dekke over halvparten av 
kostnaden. I arbeidet med framtidige seminar med disse temaene, har HAK ønsket å være enda mer 
involvert i planlegging og gjennomføring. Styret er godt fornøyd med dette initiativet.  
 
Skaffe informasjon om hvordan bernerklubber i utlandet driver sitt arbeid 
I slutten av oktober 2019 valgte Styret å sende representanter fra HAK til Svensk Sennenhund klubbs 
avlskonferanse i Nynäshamn. Fokuset på seminaret var mentalitet i avlsarbeidet noe som deltakerne 
fra HAK rapporterte som svært spennende og lærerikt. På NBSKs oppdretterseminar inviterte Styret 
SShK og de stilte med en representant fra deres avlsråd. Styret i samarbeid med HAK ønsker å 
fortsette med jobben for å få en samarbeidsavtale med SShK spesielt på avl og helse. 
 
Utarbeide manglende statutter for hederstegn, pris og mestvinnende 
Dette området har ikke Styret rukket å starte på, da det ble prioritert å få ferdig alle instrukser og 
retningslinjer. Det vil nå bli tatt ut av arbeidsprogrammet og overført drift som styresak i 2020. 
 
Tydeliggjøre praksis for dekking av direkteutgifter ved dugnadsjobbing 
Dette er et område Styret ikke har rukket å jobbe med så langt. Dette vil nå bli tatt ut av 
arbeidsprogrammet og overført drift som styresak i 2020. 
 



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

RESULTATREGNSKAP FOR 2019 (periode 01.01.-31.12.)

Tekst Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik 2019 Regnskap 2018

Inntekter

Kontingenter hovedmedlem -283 500,00 -282 000 1 500,00 -278 861,00
Kontingenter husstandsmedlem -7 100,00 -7 600 -500,00 -7 550,00
Helse- og Avlskomiteen, inntekter -1 054,16 -2 500 -1 445,84 -2 505,20
Sunnhetsfondet, inntekter -8 066,75 -12 000 -3 933,25 -11 596,50
Effektkomiteen, inntekter 0,00 0 0,00 -0,63
Redaksjonskomiteen, inntekter -7,67 -3 200 -3 192,33 -9 189,29
Utstillingskomiteen, inntekter -415 105,27 -467 000 -51 894,73 -531 021,14

Brukshund- komiteen,   inntekter -10 177,57 -10 900 -722,43 -14 374,42
Mva-kompensasjon -61 588,00 0 61 588,00 -37 490,00
Renter -13 170,15 -11 000 2 170,15 -10 846,92
Inntekter Jubileums- middag 0,00 0 0,00 -33 400,00
Salg Jub.bok -2 600,00 -10 000 -7 400,00 -24 465,00
Ref.porto jub.bok -240,00 -1 150 -910,00 -3 520,00
Sum Inntekter -802 609,57 -807 350,00 -4 740,43 -964 820,10

Utgifter

Helse- og Avlskomiteen, utgifter 11 489,00 2 700 -8 789,00 892,27
Sunnhetsfondet, utgifter 12 571,51 11 000 -1 571,51 11 400,00
Brukshundkomiteen, utgifter 10 983,57 13 900 2 916,43 10 696,20
Effektkomiteen, utgifter 0,00 0 0,00 0,00

Redaksjonskomiteen, utgifter 230 927,27 192 300 -38 627,27 217 819,48
Utstillingskomiteen, utgifter 395 077,40 432 400 37 322,60 395 793,06
Årsmøte 2 528,43 7 000 4 471,57 5 537,80
Valgkomiteen, utgifter 0,00 0 0,00 0,00
SU-møter 87 196,80 110 000 22 803,20 118 001,00
Reiseutgifter SU 18 665,53 30 000 11 334,47 24 526,40
Styremøter, møter m/komiteer 61 391,67 16 000 -45 391,67 16 377,60
Reiseutg sentrale verv 2 454,00 21 000 18 546,00 13 551,71
Gaver og blomster 790,70 1 500 709,30 1 003,51
Premier og utmerkelser 5 815,00 12 000 6 185,00 14 733,90
Profilering og annonser 0,00 0 0,00 0,00
Porto 23,00 500 477,00 399,00
Utlegg porto Jub.bok 240,00 1 150 910,00 4 065,00

Bankgebyr 3 429,69 3 600 170,31 4 535,96
Kontorrekvisita 1 215,20 2 500 1 284,80 2 301,23
Data og web-utgifter 6 735,00 6 700 -35,00 5 985,00
Datautstyr 0,00 0 0,00 0,00
Diverse utgifter 4 098,95 16 000 11 901,05 5 779,00
Avskrivninger 3 846,00 3 800 -46,00 3 846,00
Ny hjemmeside 6 735,00 0 -6 735,00 0,00
Innkj.pris Jub.bok 0,00 10 000 10 000,00 17 290,00
Utgifter jubileum (m/middag) 0,00 0 0,00 78 907,92
Utarbeiding RAS 0,00 0 0,00 0,00
Oppdretterseminar 0,00 30 000 30 000,00 0,00
Dogs4All 0,00 15 000 15 000,00 0,00

Regnskaps-program 0,00 0 0,00 0,00
Investering 0,00 0 0,00 0,00
Sum utgifter 866 213,72 939 050 72 836,28 953 442,04

RESULTAT 63 604,15 131 700 68 095,85 -11 378,06

(-=overskudd, +=underskudd)

Sak 3: Regnskap



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

BALANSE PR. 31.12.2019

Tekst Pr. 31.12.19 Pr. 31.12.18

Eiendeler

Bank, driftskonto DnB, 1594.49.58484 16 175,07        58 016,06               
Bank, plasseringskonto DnB, 2075.58.09773 59,25               59,25                      
Bank, plasseringskonto DnB, 1208.56.79234 406 013,73      432 354,95             
Fastrenteinnskudd 2 år*, DnB, 1208.56.79218 634 571,32      625 112,31             
Utestående fordringer 34 001,00        12 705,00               

Hengere 11 538,00        15 384,00               
Varelager Jub.bøker 28 210,00        28 210,00               
Sum beholdning komiteer (nto. fratr gjeld) 117 265,78      81 831,23               
Sum eiendeler 1 247 834,15   1 253 672,80          

Gjeld

Kortsiktig gjeld -60 960,00       -3 194,50                
Egenkapital

Avsetninger
Midler fra nedl. avdelinger -31 098,78       -31 098,78              
Avsatt til Sunnhetsfondet -58 671,09       -58 671,09              
Fri egenkapital

Egenkapital IB -1 160 708,43                   
Årets resultat 63 604,15                         
Bruk/avsetning Sunnhetsfondet
Egenkapital UB -1 097 104,28                   -1 097 104,28  -1 160 708,43         
Sum gjeld og egenkapital -1 247 834,15  -1 253 672,80         

-                   
*fastrenteinnskudd: periode mars 2019-mars 2021

Fordringer 2019

Avd. Nord 34 001,00

Gjeld 2019

Avsetnin RK bernert 4 -55 000,00

Forskudd avlskonf -5 960,00

-60 960,00

Frode Holland Dagfrid Hokstad Jon Jerre Monica Brå Henden
Sign. Sign. Sign. Sign.

Tone A. Pettersen
Sign.
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Utstillingskomiteen

RESULTATREGNSKAP FOR 2019 (periode 01.01.-31.12.)

Tekst Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik 2019 Regnskap 2018

Inntekter

Dobbeltuts. Påmelding -275 401,00 -305 000 -29 599,00       -331 229,00         
Dobbeltuts. Rosetter/ Premier -5 816,66 -10 000 -4 183,34         -13 335,00           
Dobbeltutst parkering/katalog/inngang mm-32 731,20 -40 000 -7 268,80         -43 719,00           
Standleie Leto 0,00 -5 000 -5 000,00         -2 700,00             
Pinse - påmeldinger -40 263,95 -38 000 2 263,95          -41 090,00           
Jubileums- påmeldinger -22 671,01 -38 000 -15 328,99       -49 030,00           
Pinse - loddsalg -8 005,78 -8 000 5,78                 -9 430,00             
Jubileum - loddsalg -9 690,00 -8 000 1 690,00          -9 380,00             
Pinse- annet (kataloger) -2 819,12 -6 000 -3 180,88         -10 300,00           
Pinse - Catering/ kiosk -5 953,28 -7 000 -1 046,72         -11 835,00           
Jubileum - Catering/ kiosk -6 239,16 -7 000 -760,84            -8 925,00             
Renter -28,11 -100 -71,89              -48,14                  
Sum Inntekter -409 619,27 -472 100 -62 480,73 -531 021,14         

Utgifter

Porto 0,00 1 000 1 000,00          726,00                 
Dobbeltuts Premier   36 877,81 55 000 18 122,19        13 665,00            
Dbl.uts. Dommere/ringpers 71 245,87 70 400 -845,87            63 470,18            
Dobbeltuts. Hotell 93 507,50 110 000 16492,5 104 945,50          
Dobbeltuts - annet 69 115,85 65 000 -4 115,85         59 854,06            
Pinse - premier 30 082,43 17 000 -13 082,43       13 444,00            
Jubileum - premier 10 608,75 10 500 -108,75            46 439,00            
Pinse - diverse 21 699,50 30 000 8 300,50          35 832,69            
Pinse+jub. Dommer/ ringpers. 31 887,74 35 000 3 112,26          36 085,09            
Pinse - catering/kiosk 3 557,82 4 500 942,18             4 419,80              
Jubileum - catering/kiosk 3 557,83 4 500 942,17             4 419,80              
Kontorutgifter 1 249,00 4 000 2 751,00          2 008,60              
Gebyr 100,00 500 400,00             593,34                 
Møteutgifter 866,30 2 000 1 133,70          980,00                 
Diverse utgifter/bruksutstyr 15 721,00 18 000 2 279,00          8 910,00              
Avskrivning utstyr 5 000,00 5 000 -                   -                       
Sum utgifter 395 077,40 432 400 37 322,60 395 793,06          

RESULTAT -14 541,87 -39 700 -25 158,13 -135 228,08         

(-=overskudd, +=underskudd)

Netto dobbelutstillingen -43 201,83 -59 600 -16 398,17 -149 048,26
Netto pinsetreffet/jub.utstillingen 5 751,77 -10 500,00 -16 251,77 650,38
Netto andre utg/innt 22 908,19 30 400 7 491,81 13 169,80



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

Utstillingskomiteen

BALANSE PR. 31.12.2019

Tekst Pr. 31.12.19 Pr. 31.12.18

Eiendeler

Kasse 99,36 20,00

Bank 20 737,07 21 180,21

Utestående fordringer 36 933,65 1 968,00

Varelager premier 29 769,00 24 829,00

Dommerkompendier 0,00 0,00

Utstyr 10 000,00 15 000,00
Sum eiendeler 97 539,08 62 997,21

Gjeld

Gjeld 0,00
Egenkapital

Egenkapital IB -62 997,21

Overført til/fra styret -20 000,00

Årets resultat -14 541,87

Egenkapital UB -97 539,08 -97 539,08 -62 997,21
Sum gjeld og egenkapital -97 539,08 -62 997,21



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB
Helse- og Avlskomiteen

RESULTATREGNSKAP DRIFT HAK FOR 2019 (periode 01.11.18-31.10.2019)

Tekst Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik 2019 Regnskap 2018

Inntekter

Valpeformidling (1 050,00)            -2 500              (1 450,00)     (1 225,00)            
Salg  ABC -                      -                   -               -                      
Renter (4,16)                   -                   4,16             (8,13)                   
Sum Inntekter (1 054,16)            -2 500              (1 445,84)     (1 233,13)            

Utgifter

Porto -                      100                  100,00         85,00                  
Rekvisita 800,60                2 500               1 699,40      4 403,44             
Møteutgifter -                      3 500               3 500,00      -                      
Kurs -                      -                   -               -                      
Reiseutgifter 2 898,00             -                   (2 898,00)     -                      
Sum utgifter 3 698,60             6 100               2 401,40      4 488,44             

RESULTAT 2 644,44             3 600               955,56         3 255,31             

(-=overskudd, +=underskudd)

RESULTATREGNSKAP SUNNHETSFONDET FOR 2019 (periode 01.11.-31.10.)

Tekst Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik 2019 Regnskap 2018

Inntekter

Inntekter Sunnhetsfondet (8 066,75)            -12 000            (3 933,25)     -                      
Sum Inntekter (8 066,75)            -12 000            (3 933,25)     -                      

Utgifter

Støtte fra Sunnhetsfondet 7 500,00             11 000             3 500,00      12 500,00           
Sum utgifter 7 500,00             11 000             3 500,00      12 500,00           

RESULTAT (566,75)               -1 000              (433,25)        12 500,00           

Balanse pr 31.10.2019

Tekst Pr. 31.10.2019 31.10.2018

Eiendeler

Bank 7 503,14          9 580,83      
Sum eiendeler 7 503,14          9 580,83      

Gjeld

Kortsiktig gjeld -                   -               
Egenkapital

Egenkapital IB (9 580,83)            
Overført til/fra styret -                      
Årets resultat drift HAK 2 644,44             
Bruk/avsetn Sunnhetsfondet (566,75)               
Egenkapital UB (7 503,14)            (7 503,14)        (9 580,83)     
Sum gjeld og egenkapital (7 503,14)        (9 580,83)     



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

Redaksjonskomiteen

RESULTATREGNSKAP FOR 2019

Tekst Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik 2019 Regnskap 2018

Inntekter

Annonseinntekter 0,00 -2 000 -2 000,00      -2 050,00            
Renter -7,67 0 7,67              -2,89                   
Inntekter Bernerbok 0,00 -1 200 -1 200,00      -7 136,40            
Sum Inntekter -7,67 -3 200,00 -3 192,33 -9 189,29            

Utgifter

Trykking 112 473,00 116 700 4 227,00       109 560,00         
Godtgjøring klargjøring 25 000,00 20 000 -5 000,00      44 995,00           
Porto 37 693,72 49 500 11 806,28     47 569,32           
Diverse utg/rekvisita 751,80 6 000 5 248,20       6 634,94             
Datautstyr 0,00 0 -                1 190,00             
Reise- og opph.utgifter 0,00 0 -                -                      
Purregebyr/bankgebyr 8,75 100 91,25            87,34                  
Innkjøp Bernerbok 0,00 0 -                7 782,88             
Sum utgifter 175 927,27 192 300,00 16 372,73 217 819,48         

RESULTAT 175 919,60 189 100 13 180,40 208 630,19         

(-=overskudd, +=underskudd)
Avsetning/kostnad til Berner'n nr. 4 kr. 55.000,- er avsatt direkte i regnskap for hovedklubben

BALANSE PR.

Tekst Pr. 01.01.19 Pr. 31.12.18

Eiendeler

Bank 5 118,36          537,96          
Utestående fordringer -                   1 000,00       
Varelager 1 232,88          1 232,88       
Sum eiendeler 6 351,24          2 770,84       

Gjeld

Kortsiktig gjeld 0,00 -                
Egenkapital

Egenkapital IB -2 770,84            
Overført fra styret -179 500,00        
Årets resultat 175 919,60         
Egenkapital UB -6 351,24            -6 351,24         -2 770,84      
Sum gjeld og egenkapital -6 351,24         -2 770,84      

Avsetning/ gjeld til Berner'n nr. 4 kr. 55.000,- er avsatt direkte i resultat for hovedklubben



NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

Brukshundkomiteen

RESULTATREGNSKAP FOR 2019 (pr. 31.12.)

Tekst Regnskap 2019

Inntekter

Renter -2,57
Inntekter -10 175,00
Sum Inntekter -10 177,57

Utgifter

Diverse utgifter 10 850,13
Porto 91,00
Gebyr Vips m.m. 42,44
Sum utgifter 10 983,57

RESULTAT 806,00

(-=overskudd, +=underskudd)

BALANSE PR.

Tekst Pr. 31.12.2019 Pr. 31.12.18

Eiendeler

Bank 4 914,64          6 829,64       

Utestående fordringer 1 200,00          

Sum eiendeler 6 114,64          6 829,64       

Gjeld

Kortsiktig gjeld -91,00

Sum gjeld -91,00

Egenkapital

Egenkapital IB -6829,64

Årets resultat 806,00                

Egenkapital UB -6 023,64            -6 023,64 -6 829,64      

Sum gjeld og egenkapital -6 114,64 -6 829,64      
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Sak 4: Forslag – Styrets arbeidsprogram 2020 – 2021 

 

Styrets innstilling: Forslag til styrets arbeidsprogram vedtas. 

 

Overordnete mål – Hva vi ønsker å oppnå: 

• Utvikle rasen i en positiv retning, spesielt innen avl og helse 

• NBSK skal oppleves som en attraktiv klubb, bernereiere skal se fordelen av å være medlem 

• Ha et godt samarbeid mellom, og innad i alle NBSK enheter (styret, komiteer og avdelinger) 

• Øke antall medlemmer i NBSK 

• Styrke interessen for å bidra i frivillige verv og enkeltaktiviteter i NBSK 

 

Aktiviteter – Hva vi gjør for å oppnå målene: 

Daglig drift: 

• Arbeide for å synliggjøre berner sennenhund i Norge og profilere NBSK som organisasjon 

• Arbeide for kontinuerlig forbedring i klubb, komité og avdelingsdrift   

• Være representert på NBSKs arrangementer både sentralt og lokalt, om mulig 

• Arbeide for å spre informasjon om aktiviteter og kurs; både på tvers av avdelingene og kurs 

som arrangeres av andre 

• Ha en løpende dialog med og oppfølging av komitéene  

• Kontakt med bernerklubber i utlandet med tanke på samarbeid og erfaringsutveksling 

 

Spesielle satsningsområder for 2020-2021:  

Sammen med klubbens tillitsvalgte, komitéer og avdelinger: 

• Heve kompetansen om helse og sunnhetsarbeidet i NBSK hos den gjengse bernereier, i 

samarbeid med HAK  

• Synliggjøre fordeler ved medlemskap i NBSK gjennom støtte til avdelingsinitiativ 

• Vurdere tiltak som kan hjelpe avdelingene med å skaffe frivillige til dugnadsaktiviteter 

• Påvirke oppdrettere med valpekull til å informere valpekjøpere om NBSK og avdelingene, og 

at oppdrettere informerer avdelingene om nye bernereiere i nærområdet 

• Vurdere form og innhold på SU-møtene for å finne et optimalt format (f.eks. kostnad, 

varighet, hyppighet, deltakelse, arena for «nye» deltakere osv.) 

• Etablere en formell kontakt med sennenklubben i Sverige angående mulige 

samarbeidsområder 

 

Vedtatt på årsmøtet dd.mm 2020 
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Sak 5: Kontingent for 2021 

 

Bakgrunn: På grunn av negativt resultat 2019 og budsjettert underskudd for 2020 har Styret vurdert 

om det er grunn til å øke kontingenten noe. På den annen side har styret tatt noen grep for å bedre 

resultatet for 2020 i forhold til budsjettert underskudd. Dette endrer forutsetningen for budsjettet og 

årets resultat. I tillegg ansees likvideten å være såpass god at Styret derfor ikke ser at vi har behov for 

å øke kontingenten for 2021. 

Styret innstiller ikke til noen økning av kontingenten for 2021 slik at denne forblir kr. 350 for 

medlemmer og kr. 100 for hustandsmedlemsskap.  

Styrets innstilling: Forslaget om uendret kontingent vedtas. 



Versjon: 22.06.2020

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB
BUDSJETT
Priode 01.01  -  31.12

Tekst Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018

Inntekter
Kontingenter hovedmedlem -282 000 -281 850,00 -282 000 -278 861,00

Kontingenter husstandsmedlem -7 600 -8 750,00 -7 600 -7 550,00

Helse- og Avlskomiteen, inntekter -2 500 -1 054,16 -2 500 -2 505,20

Sunnhetsfondet, inntekter -10 000 -8 066,75 -12 000 -11 596,50

Effektkomiteen, inntekter 0,00 0 -0,63

Redaksjonskomiteen, inntekter -9 000 -7,67 -3 200 -9 189,29

Utstillingskomiteen, inntekter -516 000 -516 000,00 -467 000 -531 021,14

Brukshund- komiteen,   inntekter -14 000 -11 150,13 -10 900 -14 374,42

Mva-kompensasjon -60 000 -61 588,00 0 -37 490,00

Renter -13 000 -13 170,15 -11 000 -10 846,92

Inntekter Jubileums- middag 0 0,00 0 -33 400,00

Salg Jub.bok 0 -2 600,00 -10 000 -24 465,00

Ref.porto jub.bok 0 -240,00 -1 150 -3 520,00

Sum Inntekter -914 100 -904 476,86 -807 350 -964 820,10

Utgifter
Helse- og Avlskomiteen, utgifter 20 000 11 489,00 2 700 892,27

Sunnhetsfondet, utgifter 10 000 12 571,51 11 000 11 400,00

Brukshundkomiteen, utgifter 11 000 12 913,71 13 900 10 696,20

Redaksjonskomiteen, utgifter 248 000 230 927,27 192 300 217 819,48

Utstillingskomiteen, utgifter 445 800 395 077,40 432 400 395 793,06

Valgkomiteen, utgifter 0 0,00 0 0,00

Årsmøte 6 000 2 528,43 7 000 5 537,80

Valgkomiteen, utgifter 0 0,00 0 0,00

SU-møter 60 000 87 196,80 110 000 118 001,00

Reiseutgifter SU 30 000 18 665,53 30 000 24 526,40

Styremøter, møter m/komiteer 20 000 61 391,67 16 000 16 377,60

Reiseutg sentrale verv 8 000 2 454,00 21 000 13 551,71

Gaver og blomster 1 500 790,70 1 500 1 003,51

Premier og utmerkelser 12 000 5 815,00 12 000 14 733,90

Profilering og annonser 0 0,00 0 0,00

Porto 500 23,00 500 399,00

Utlegg porto Jub.bok 0 240,00 1 150 4 065,00

Bankgebyr 3 600 3 429,69 3 600 4 535,96

Kontorrekvisita 1 500 1 215,20 2 500 2 301,23

Data og web-utgifter 10 000 6 735,00 6 700 5 985,00

Datautstyr 0 0,00 0 0,00

Diverse utgifter 5 000 4 098,95 16 000 5 779,00

Avskrivninger 11 538 3 846,00 3 800 3 846,00

Hjemmeside (SmartMedia) 0 6 735,00 0 0,00

Innkj.pris Jub.bok 0 0,00 10 000 17 290,00

Utgifter jubileum (m/middag) 0,00 0 78 907,92

Støtte til Avdelingene 10 000 0,00

Oppdatering av RAS (HAK) 5 000 0,00 0 0,00

Oppdretterseminar 50 000 0,00 30 000 0,00

Dogs4All 0 0,00 15 000 0,00

Nedskrivning Jubileums bøker 28 210 0,00 0 0,00

0 0,00 0 0,00

Sum utgifter 997 648 868 143,86 939 050 953 442,04

RESULTAT 83 548 -36 333,00 131 700 -11 378,06

(- = overskudd, + = underskudd)

Sak 6: Budsjett 2020



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Sak 7a: Felles instruks for komiteer, med unntak av Valgkomiteen 

 

Bakgrunn: Eksisterende «Fellesinstruks for komiteer, med unntak av Valgkomiteen» ble vedtatt i 

2019. Det har imidlertid vist seg i ettertid at det er behov for å presisere enkelte punkter i instruksen. 

Spesielt gjelder dette komiteens sammensetning, med medlemmer og ressurspersoner, samt punkter 

som setter krav til at komiteen skal sette seg inn i klubbens Organisasjonshåndbok og justering av 

tilganger på komiteens e-post, nettsted osv. ved skifte av personer i komiteen (dette punktet er 

spesielt knyttet til informasjonssikkerhet).  

Styrets innstilling: Denne modifiserte instruksen vedtas. 

 

Komiteene er en del av NBSK. 

1. Som tillitsvalgte i NBSK plikter alle medlemmer i komiteer å følge lover, instrukser og 

retningslinjer, og å vise god samarbeidsevne, samt gå foran som gode eksempler. Tillitsvalgte 

må være medlem i NBSK. 

2. Mellom klubbens årsmøter er klubbens komiteer i sin virksomhet underlagt klubbens styre, 

og står ansvarlig overfor dette. Komitéene skal ha jevnlig kontakt med styret i løpet av året. 

Styret har i perioden mellom årsmøtene fullmakt til å ta opp og eventuelt gjøre om vedtak og 

beslutninger fattet av NBSKs komiteer. Dette etter drøftinger med angjeldende komité. 

3. En komité består av følgende: 

Årsmøtevalgte medlemmer: Leder pluss 2 medlemmer velges på årsmøtet (ref. NBSKs lov 

hhv. § 3-4 og kap. 5). Årsmøtevalgte medlemmer har stemmerett og hver stemme teller 

likt. 

Styreoppnevnte medlemmer: Styret kan oppnevne øvrige medlemmer ut over de som er 

valgt på årsmøtet, basert på forslag fra den aktuelle komite (ref. NBSKs lov § 4-3).  

Personene oppnevnes av styret for perioden fra oppnevnelse skjer og til påfølgende 

årsmøte. De kan gjenoppnevnes for å ivareta behov for kontinuitet i komiteen. 

Styreoppnevnte komitémedlemmer kan inneha en posisjon i komiteen som f. eks. 

kasserer. Styreoppnevnte komitémedlemmer har ikke stemmerett. 

Ressurspersoner: Styret kan, i samråd med Valgkomiteen, oppnevne ressurspersoner, 

basert på forslag fra den aktuelle komite (ref. NBSKs kap. 5). En ressursperson er ikke 

nødt til å være medlem av NBSK. Ressurspersoner er oppnevnt for å utføre en spesifikk 

oppgave i den tid deres assistanse er påkrevet, eller som deltaker i en prosjektperiode til 

prosjektet avsluttes. Med ressurspersoner menes personer som innehar en spesiell 

kompetanse, erfaring, innsikt eller liknende som komiteen trenger for en gitt og 

avgrenset periode. Ressurspersoner oppnevnes som hovedregel for en begrenset 

tidsperiode, og ikke automatisk for en hel periode frem til neste årsmøte. 

Ressurspersonene kan eventuelt gjenoppnevnes i etterfølgende periode. 

Ressurspersoner har ikke stemmerett. 
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Komitéen er beslutningsdyktig når minst to av de tre årsmøtevalgte medlemmene, sammen 

med leder eller nestleder, er tilstede. 

4. Vedtak/anbefalinger i komiteer krever at minst halvparten av komiteens tilstedeværende 

årsmøtevalgte medlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

5. På første komitémøte etter årsmøtet konstituerer komiteen seg selv og bestemmer hvem 

som skal være nestleder. Komiteen skal også bestemme hvem som skal inneha funksjonene 

som sekretær og kasserer, disse to funksjonene kan også velges blant de styreoppnevnte 

medlemmene. Melding om hvem som innehar de forskjellige funksjonene sendes styret så 

snart dette er avklart. Alle komiteer skal avklare og fordele arbeidsoppgaver slik at de enkelte 

vervene ikke blir en belastning for enkeltpersoner. 

6. Komiteene skal holde løpende kontakt og avholde møter etter behov, og referat føres over 

behandlede saker. Referatet sendes til komiteens medlemmer, og til styret ved behov. 

Komiteene er selv ansvarlig for arkivering av materiale og sin korrespondanse. Telefon- eller 

internettmøter etterstrebes der hvor det er mulig og hensiktsmessig. 

7. Komiteene er ansvarlig for egen økonomi, herunder holde seg innenfor godkjent budsjett. 

Komitéleder og kasserer plikter å gjøre seg kjent med klubbens «Organisasjonshåndbok for 

NBSK», og spesielt delen «Økonomihåndbok» (som begge ligger tilgjengelig på NBSKs 

nettsted) og følge bestemmelsene i disse. 

8. Komiteene skal utarbeide årsrapport som beskriver og evaluerer aktiviteten inneværende år 

og oversende denne til styret innen 15. januar.  Årsrapporten legges til i styrets årsberetning. 

9. Komiteene sender målsetting, aktivitets- og budsjettforslag for kommende (inneværende) år 

til styret innen 15.januar. 

10. Komiteene har ansvar for å holde aktivitetskalender på klubbens nettside oppdatert, samt 

holde komitéens egen nettside oppdatert. 

11. Når en person som har tilgang (påloggingsdata) til komiteens e-post, nettsted eller Facebook 

ikke lenger er tilknyttet komiteen (medlem eller ressursperson), skal vedkommendes tilgang 

slettes ved at passord endres. 

12. Dersom en komité nedlegges, overføres eventuelle økonomiske midler til styrets konto. 

Utstyr, arkiver og referater m.m. skal overleveres styret.  

 

Vedtatt på årsmøtet dd.mm.2020 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Sak 7b: Instruks for avdelingene i NBSK 

 

Bakgrunn: Eksisterende «Instruks for avdelingene i NBSK» som ligger på nettet er fra 2013 og er 

moden for oppdatering. Punktet om finansiering og eventuell støtte til avdelingene er endret. Videre 

er kravet rundt distribusjon av sakspapirer til årsmøtet endret slik at dette kravet nå er tilpasset 

kravet som gjelder NBSK for øvrig (primært gjennom klubbens nettsted). Videre er det lagt til krav 

om at avdelingen skal sette seg inn i klubbens Organisasjonshåndbok og om justering av tilganger på 

avdelingens e-post, nettsted osv. ved skifte av personer i avdelingens styre (dette punktet er spesielt 

knyttet til informasjonssikkerhet).  Forhold rundt eventuell nedleggelse av en avdeling er tydeliggjort. 

Styrets innstilling: Denne modifiserte instruksen vedtas.   

 

Avdelingen er en selvstendig juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. 

1. Formålet med NBSKs avdelinger er å ivareta og fremme NBSKs aktive virksomhet innen sitt 
distrikt og rekruttere nye medlemmer til NBSK. 
 

2. Målet er at avdelingene tilbyr medlemmene aktiviteter innenfor bruksområdene til berner 
sennenhund herunder: 

• regelmessig trening, treff  

• regelmessige medlemsmøter  

• foredragsvirksomhet  

• turer og sosiale samvær   

• lydighetsaktiviteter  

• brukshundaktiviteter  

• rekruttering av nye hundeeiere til klubben 
 

3. Avdelingene skal representere medlemmene i SU og tale medlemmenes sak i alle fora i 
klubben. 
 

4. Avdelingens navn er klubbens navn og distriktets/fylkets navn. 
 

5. Avdelingene ivaretar klubbens aktive virksomhet innen sitt distrikt, enkeltvis - eller at flere 
avdelinger går sammen om arrangementene. 
 
Avdelingene oppfordres til å samarbeide om felles arrangementer.  
 

6. Alle medlemmer i NBSK er automatisk medlemmer i avdelingen i sitt distrikt. Medlemmene 
kan imidlertid velge å bli tilknyttet en annen avdeling.   
 

7. Nye avdelinger kan foreslås opprettet av medlemmer innenfor et begrenset område med 
tanke på å sette i gang aktiviteter til medlemmenes beste. Dette forslaget sendes til Styret i 
NBSK for vurdering. Årsmøtet i NBSK vedtar eventuell opprettelse.  
 

8. Avdelingenes aktiviteter bør være selvfinansierende. Avdelingsstyret kan imidlertid søke 
Styret i NBSK om bidrag til aktiviteter i avdelingen, aktiviteter som kommer avdelingens 
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medlemmer til nytte. Styret i NBSK vurderer fra år til år hvor mye som avsettes til slike 
formål, og hvordan midlene fordeles. 
 

9. Avdelingenes tillitsvalgte, herunder også ansvarlig redaktør i avdelingenes egne 
medlemsblader, skal være medlemmer av NBSK. Unntak for dette gjelder eventuell revisor. 
 

10. Avdelingsstyrets oppgaver:  
Avdelingen ledes av et avdelingsstyre på minst tre medlemmer (avdelingsleder, kasserer og 
sekretær), samt et varamedlem. Avdelingsstyret er ansvarlig overfor NBSKs styre og har 
følgende oppgaver:  

• Sende avdelingens årsmøtereferat sammen med revidert regnskap og årsberetning 
til styret innen 15. februar, og legge dette på avdelingens nettsted.  

• Ansvar for å holde klubbens aktivitetskalender på nettsiden oppdatert (nettstedet er 
NBSKs hovedkommunikasjonskanal ut mot eksisterende og potensielle nye 
medlemmer). 

• Fremme forslag overfor den sentrale valgkomiteen på kandidater til sentrale 
tillitsverv i NBSK. Forslaget følges av en kort presentasjon. 

• Sende inn lokalstoff til Berner’n og være behjelpelig med å skaffe annonser. 

• Saksbehandle saker som kommer fra enkeltmedlemmer og fremme eventuelle 
forslag til styret.  

• Saksbehandle og ta opp med medlemmene saker som kommer til høring fra styret 
og komiteer.   

• Sende ett eksemplar av hvert nummer av avdelingens medlemsblad til leder av 
NBSKs Redaksjonskomité (dersom avdelingen har eget medlemsblad). 

• Avdelingsleder og kasserer plikter å gjøre seg kjent med klubbens 
«Organisasjonshåndbok for NBSK», og spesielt delen «Økonomihåndbok» (som 
begge ligger tilgjengelig på NBSKs nettsted), og følge bestemmelsene i disse. 

• Når en person som har tilgang (påloggingsdata) til avdelingens e-post, nettsted eller 
Facebook ikke lenger er tilknyttet avdelingsstyret, skal vedkommendes tilgang 
slettes ved at passord endres. 

 
Avdelingsstyret er beslutningsdyktig når antallet deltakere (valgte medlemmer og vara) 
utgjør minst halvparten av styret. 
 

11. Årsmøtet:    
Avdelingens årsmøte holdes innen 15. januar. Det velges to medlemmer til å underskrive 
protokollen og to medlemmer til tellekorps. Avdelingens leder og sekretær fungerer som 
hhv. møteleder og referent dersom årsmøtet ikke bestemmer noe annet.   
  
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel. Forslag som 
ønskes behandlet på årsmøtet skal være avdelingens styre i hende senest 4 uker før 
årsmøtet finner sted. Avdelingsstyret innkaller til ordinært årsmøte med minst 10 dagers 
frist. Innkallingen med saksliste skal publiseres på avdelingens nettsted, eventuelt i tillegg 
sendes på e-post. For de som ber om det, skal innkalling med sakspapirer sendes i vanlig 
post.  Årsberetning, regnskap og budsjettforslag legges frem for medlemmene på årsmøtet. 
 
Årsmøtet behandler følgende saker:   

a. Årsberetning, samt regnskap, budsjett og aktivitetsplan i avdelingen.  
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b. Valg av styre, valgkomité og revisor. Avdelingens leder velges for inntil 2 år. 
Styremedlemmene for 2 år av gangen, slik at halve styret utgår hvert år. 
Vararepresentantene velges hvert år. Styret konstituerer seg selv. Det oppfordres til 
at ingen med «nære» relasjoner sitter i styret samtidig (dvs. direkte familie som 
ektefelle/samboer, foreldre eller barn). 

c. Innkomne forslag fra avdelingens styre eller medlemmer. 
 
Ved valgene gjelder følgende regler:  
 
Stemmerett har alle hoved- og husstandsmedlemmer som er tilknyttet  vedkommendes 
avdeling.   
 
Fullmakter godtas ikke.  
 
Skriftlige forhåndsstemmer godtas ved personvalg. Gyldige stemmesedler i utfylt stand 
innlagt i lukket konvolutt og med stemmegivers navn påført konvolutten kan enten sendes 
avdelingsstyret på forhånd eller leveres på årsmøtet. Konvolutten åpnes og stemmene telles 
av et oppnevnt tellekorps på 2 personer. 
 

  
12. Dersom en avdeling legges ned, skal eventuelle økonomiske midler og utstyr som avdelingen 

eier, overføres til klubben ved styret. De økonomiske midlene ”fryses” i tre -3- år, og 
tilbakeføres dersom avdelingen gjenoppstår.  
 
Utstyr som nevnt over, stilles til disposisjon for en annen avdeling. Om avdelingen 
gjenoppstår, tilbakeføres utstyret. Det må regnes med slitasje pga. bruk og alder. Arkiver, 
referater m.m. skal overføres til klubben ved styret. Om avdelingen gjenoppstår, overføres 
dette tilbake til avdelingen. 
 
Ved nedleggelse av avdelingen er avdelingsleder ved tidspunkt for nedleggelsen ansvarlig 
for å melde endringen til Brønnøysundregisteret, og forestå eventuelle andre avsluttende 
aksjoner, som f.eks. å stenge bankkonto, overføre/flytte eiendeler og liknende. 

 

Vedtatt på Årsmøtet dd.mm.2020 
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Sak 8: Forslag om æresmedlemskap i NBSK til Dagfrid Hokstad 

 

Bakgrunn:  

Dagfrid Hokstad ble medlem i NBSK i 1989. Hun kom relativt raskt inn i daværende brukshundkomite, 

med mental test unghund (MTU) som spesialinteresse.  Hun deltok på flere kurs, seminarer og 

samlinger innenfor dette feltet, og ble etter hvert en faglig kapasitet på området mental testing og 

funksjonsbeskrivelser.  

I 1997 ble hun rekruttert som leder i utstillingskomiteen (UK) og «gikk i lære» hos Liv Flathus. Dagfrid 

Hokstad har sittet sammenhengende som leder i UK i imponerende 23 år, helt fram til årsmøtet 

2020, hvor hun får avløsning. 

I tillegg til dette vervet har Dagfrid Hokstad siden 2012 vært nestleder i NBSK styre. Hun har 

representert NBSK i inn og utland, og er NBSKs representant i Raseklubbenes fellesallianse. 

Dagfrid Hokstad er et fullblods organisasjonsmenneske. Hun er en dedikert tillitsvalgt med meget 

stor kunnskap om hunderasen vår, og har en inngående kjennskap til klubbens alle «irrganger» og 

historie. Hun har en stor lokalkjennskap til klubbens avdelinger og er et kjent navn i hele «Berner – 

Norge». Dagfrid Hokstad har gjort og gjør en enorm innsats for NBSK, hun er en god kollega, et fint 

menneske og en uvurderlig ressurs og tradisjonsbærer for NBSKs styre, komiteer og avdelinger.  

Til sist for å komplettere bildet:   

Dagfrid har også hatt et stort antall bernersennenhunder ved siden av all sin aktivitet i klubben, 

korsang, kommunepolitikk,  familie og  krevende yrkesliv. 

 

Styrets innstilling: Forslaget om å gi Dagfrid Hokstad æresmedlemskap i NBSK vedtas. 


