
Referat årsmøte NBSK, avd. Asker & Bærum 

Tid: Onsdag 15. november 2017 kl. 20.00. 

Sted: Henie Onstad seniorsenter, Sonja Henies vei 12, Høvik 

Tilstede: Alf Henriksen, Ole Johan Dahl, Rune Hval, Åge Rolandsen, Ellen Jerre, Jon Jerre, Trine 
Soot og Truls Fagerberg. 

SAKER TIL BEHANDLING 

# Sak 
1 Åpning 

Valg av møteleder og referent. 
Møteleder: Ellen Jerre, referent Truls Fagerberg. 

2 Årsberetning 
Gjennomgang og godkjenning av årsberetning (ble delt ut på møtet) 
Årsberetning gjennomgått og godkjent. 

3 Årsregnskap og budsjett 
Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap og budsjett (ble delt ut på møtet). 

Årsregnskap og budsjett gjennomgått og godkjent med følgende kommentarer: 
 Momskompensasjon ikke med, ble ikke søkt om. Vi skal søke for 2017 som vil bli 

synlig i årsregnskapet for 2018. 

4 Valg 
Årsmøtet godkjente valgkomiteens (Trine Soot og Jon Jerre) innstilling enstemmig. 

For 2018 er følgende personer valgt: 

Styret: 

 Leder: Ellen Jerre (ikke på valg, 1 år igjen)

 Nestleder: Truls Fagerberg – gjenvalgt for 2 år

 Kasserer: Rune Hval – ny, valgt for 2 år

 Styremedlem: Alf Henriksen (ikke på valg, 1 år igjen)

 Styremedlem: Tone Ramberg (ikke på valg, 1 år igjen)

 Varamedlem: Ole Johan Dahl – gjenvalgt for 1 år

 Revisor: 

 Åge Rolandsen gjenvalgt for 1 år

Valgkomite: 

 Trine Soot og Jon Jerre, begge gjenvalgt for 1 år

Redaksjonskomiteen jobber videre «as is». 

Materialforvalter: 

 Truls Fagerberg, gjenvalgt for 1 år



Truls Fagerberg

5 Aktiviteter 2018
Styret orienterer om planlagte aktiviteter for 2018, og ber om synspunkter/innspill pa hva
avdelingen b0r arbeide med videre.

F0lgende innspill og forslag komfrem pa arsm0te:
• Aktiviteter: Trening med Heidi b0r videref0res, s0ndagstur(er)f temakveld, agility

(vurdere samarbeid med andre klubber eksempelvis Asker Hundeklubb) vi sjekker ogsa
mulighetene for a vsere pa 0steras som tidligere (med en instrukt0r)f overnattingstur,
h0sttur pa fiellet, byvandring iSandvika. Styret jobber videre med disse innspillene.

• Avdeling Asker og Bserumfyller 20 or i 2018, det settes av midler i budsjettfor 2018 til
a markere dette. Styret jobber videre med afinne en bra mate a markere jubileet pa.

• M0tested. Grunnet byggearbeider pa Levere skole som trolig starter opp i Ql 2018 ma
vi vurdere andre m0testederfor onsdagstreffene. Vurdere om det ermulig afinne sted
i Sandvika/omegn som altemativt sted. Styret jobber videre med dette.

6 Eventuelt
• Vurdere om det er mulig a s0ke Gjensidigestiftelsen pa nytt hvis det er ting vi ser vi

trenger.
• Vurdere om vi ska I stille pa Frivillighetsb0rsen for a kunne "bytte til oss " tjenester.

Alle som er medlem i NBSK, dvs. har betalt arsavgiften til NKK/NBSK, og bare disse, har stemmerett
ved valg.

Ellen Jerre, Leder

Truls Fagerberg, nestleder og referent
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Årsberetning 2017 

I året som har gått har NBSK avd. Asker og Bærum gjennomført 3 styremøter, ett medlemsmøte, ett 
årsmøte (15.november 2017).  

Styret har i 2017 bestått av: 

 Ellen Jerre       Leder 

 Truls Fagerberg  Nestleder 

 Terje Moen  Kasserer 

 Alf Henriksen  Styremedlem 

 Tone Ramberg  Styremedlem 

 Ole Johan Dahl  Varamedlem 

 

Medlemstallet i NKKs database (registrert på NBSK, avd. Asker & Bærum) pr. november 2017 er totalt 55. 
Avdelingen har nå 42 personer som bidrar med Abonnements- og Deltakeravgift, det er noen færre enn i 
fjor. Økonomien er god. 

 

Onsdagstreffene har vært gjennomført hver onsdag og ihht. terminlisten. På de onsdagene vi hadde 
organisert lydighetstrening (henholdsvis 6 ganger vår og 5 ganger høst) leide vi inn ekstern instruktør – 
Heidi Elisabeth Michaelsen. De andre onsdagene holdt vi trekk for Bærum Kommune kombinert med 
fellestur for de som ikke var med på trekket. Vi gikk i område rundt Levre skole/Plantasjen. 

 

Hundetrekket for kommunens beboere ved utvalgte av kommunens hjem har vært gjennomført i hele år. 
Vi har nå pr. d.d. 4 trekkhunder, én er for tiden «sykemeldt». 

 

Hundetrekk  

I forbindelse med julegaten på Bærums Verk hadde vi to lørdager hvor vi trakk mange barn og mange 
stilte med sine klappehunder. 

17. juni hadde vi hundetrekk for Bærums Verk. 

Vi arrangerte et trekk-kurs på høsten og én hund var påmeldt. Han er nå klar for sin første julegateåpning 
på Bærums Verk. 

 

Agiltytrening ble gjennomført et par ganger på våren og et par ganger på høsten. Treningene ble 
arrangert uten instruktør, men mer som lek og moro. 

 

Klappehund/Besøkshund – besøk ved Østerås og Eikstunet bo- og behandlingssenter gjennomført 
ukentlig, i alt 19 besøk i henhold til terminplanen. Nå er det totalt 11 klappehunder som deltar i 
ordningen. Det har blitt litt frafall av aktive hunder og derfor tenker vi å gjennomføre et nytt 
klappehundkurs før sommerferien i 2018. 
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SU-møte 4. og 5. februar. Truls og Ellen deltok som representanter for avdelingen. 

  

Berner-Nytt har kommet i 2 utgaver i perioden, desember 2016 og juni 2017, alle i fargetrykk.  

 

Andre sosiale aktiviteter: 

Julebord ble holdt hos Ellen og Jon Jerre i desember 2016. 

Fakkeltur den 14. desember markerte avslutning for 2016. Turen ble holdt i nærheten av 
Vestmarkssetra. 

Påskemoro ble arrangert som alltid med quiz og hygge, siste onsdag før påske.  

Sommerfest med grilling ble holdt i hagen hos Ellen og Jon Jerre 

Dugnadsarbeid for NBSK i Letohallen den 29. april, i samband med NBSKs utstilling. 

Søndagsturen gikk til Frognerparken i august og til Hovdehytta i oktober. 

Temakvelder  - vi hadde en om våren «hundemassasje» og en om høsten «kiropraktikk/akupunktur» 

 

 

 

 

___________________________ 

Ellen Jerre 

Leder NBSK, avd. Asker & Bærum 

Høvik 15.11.2017 







Budsjett godkjent på årsmøtet 15.11.2017

# Post Regnskap 2017 Budsjett 2018
Inntekter

1 Abonnent og deltakeravgift 10 950               10 500             
2 Trekk (Bærums verk mm) 22 500               7 000               
3 Klappehund 11 400               6 000               
4 Grasrotandel + utbytte Gjensidige 2 897                 2 500               
5 Momskompensasjon 1 864-                 1 000               

Sum inntekter 45 883              27 000            

Utgifter
6 Trykking Berner nytt 6 504                 6 500               
7 Temakvelder/Instruktør lydighet+agility 10 400               14 000             
8 Forsikring 4 260                 4 500               
9 Sosiale arragmeneter/gaver 3 754                 2 000               

10 Jubileum 20 år -                      10 000             
11 Materiellutskifting/reparasjon 500                     3 000               
12 Deltakelse NBSK / SU møter 1 570                 2 600               
13 Andre innkjøp 1 000               

Sum utgifter 26 988              43 600            

Resultat 18 895              16 600-            
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NBSK, avd. Asker & Bærum

BUDSJETT 2018

Kommentarer

Diverse innkjøp (eks. sitteunderlag trekkvogner)

Basert på 42 abonnenter a kr 250. Regnskapet 2017 viser at 2 har betalt 2x250. 
Disse behøver ikke betale for 2018 men registreres som betalende
Planlegger 2 trekk i 2018. Inntekt fra 5 trekk i 2016-2017

2 utgivelser pr. år. Utlegg for Berner-Nytt nr. 2-2017 utbelates i 2018

Lydighetstrening (kr. 700 pr. gang x 6 ggr pr sesong x 2 sesonger

NBSK fyller 30 år, avd. AB fyller 20 år. Planlegger noe spesielt for å feire

Avdelingens egenandel, kjøregodtgjørelse og dagpakke for observatør 2 dager.


