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Sak 2: Årsmeldingen for 2020 – 2021 
 
Styret har i perioden 22.08.2020 – 13.03.20221 bestått av: 
Leder: Frode Holland 
Nestleder: Dagfrid Hokstad 
Sekretær: Tone Alstad Pettersen 
Kasserer: Steinar Granlund 
Styremedlem: Hans Reidar Berge 
1. varamedlem: Bjørg W. Andreassen 
2. varamedlem: Turid Wettre 
 
I tillegg har Jon Jerre vært med som ressursperson på IT-relaterte saker. 
 
Årsmeldingen er som tidligere hovedsakelig bygget opp etter mandatet som ble gitt av årsmøtet 
2020 gjennom styrets arbeidsprogram. 
 
Klubben hadde pr. 31.12.2020, 863 hovedmedlemmer, 68 husstandsmedlemmer og 2 (3) 
æresmedlemmer. I tillegg hadde vi 36 hovedmedlemmer som var vervet av oppdrettere eller 
klubben. Det gir totalt 969 (970) medlemmer ved årsskiftet. Ved forrige årsskifte var antall 
medlemmer totalt på 921. 
 
Ivareta klubbens daglige virksomhet i henhold til lovverket 
Siden årsmøtet i 2020 ble forskjøvet til august på grunn av Covid-19, har ikke dette Styret hatt så 
mange måneder med aktivitet. Den daglige driften har også til tider vært preget av Covid-19, da 
veldig mye aktivitet i klubben har blitt berørt av dette. På grunn av dette har Styret heller ikke 
oppnådd å komme i mål med mange av de mål og aktiviteter som ble satt i arbeidsprogrammet. 
 
Styret har hatt 11 (endelig antall settes inn før årsmøtet) styremøter, hvorav alle har foregått på 
Skype/Teams. Det var planlagt en møtehelg i oppstarten for å få unna en del saker og planlegge 
driften fremover, men denne ble også avlyst på grunn av smittevernsregler. Så i tillegg til Skype og 
Teamsmøter er naturlig nok saker diskutert og/eller konkludert via telefon og e-post. 
 
Økonomi: Resultatet for 2020 viser et overskudd på kr. 27 264,08 mot budsjettert underskudd på kr. 
83 548,-. Grunnen til dette er i hovedtrekk støtte fra Lotteri og stiftelsestilsynet med kr. 97 000,- for 
tapt inntekt på utstillinger. Det ble samtidig gitt støtte til NKK med kr. 60 000,-, samt at Bernern nr. 2 
ble digital. Likviditeten i klubben er god. 
 
Aktiviteter: 
Arbeide for å synliggjøre berner sennenhund i Norge og profilere NBSK som organisasjon 
Alle avdelinger arrangerer ulike aktiviteter og arrangement for å synliggjøre rasen vår. Denne 
styreperioden har det vært få utstillinger, men UK fikk tillatelse fra NKK til å arrangere to ekstra 
rasespesialer i sentral regi, samt en ekstra spesial arrangert av avdeling Trøndelag. Disse utstillingene 
ble lagt til Østfoldtreffet (12.-13.september) og Trøndelag (18. og 19.oktober). NBSK fikk også fire 
ekstra storcert til høstutstillingene.  
 
Arbeide for kontinuerlig forbedring i klubb, komité og avdelingsdrift 
Dette er en kontinuerlig aktivitet som styret jobber med og denne perioden har det vært sett på og 
endret på instrukser og retningslinjer, samt jobbet med lovendring. I tillegg skulle vi hatt møte med 
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HAK, men dette ble avlyst pga Covid-19. Styret har også inngått en avtale med ARO Profilering, der 
NBSK får 5% av netto utsalgspris på alle varer som selges fra nettbutikken med klubbens logo. 
Avtalen med Royal Canin er reforhandlet og vil bli distribuert så fort den er klar. 
Arbeidet med å få oversikt over og organisere alle klubbens statuetter og priser er også igangsatt. 
 
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. 
 
Ha en løpende dialog med og oppfølging av komiteene 
Styret har som tidligere nevnt, startet på en dialog med HAK, men dette har stoppet opp. Ellers har vi 
hatt dialog med både UK og BK vedrørende løpende aktiviteter. Arbeidet med en delvis digitalisering 
av Berner’n er så vidt igangsatt og RK er med på dette arbeidet. 
 
Kontakt med bernerklubber i utlandet med tanke på samarbeid og erfaringsutveksling 
Covid-19 har satt en stopper for en oppstart på dette, men Styret ser at vi bare må opprette digitalt 
samarbeid. 

 
Status for Spesielle satsningsområder for 2020-2021 
 
Heve kompetansen om helse og sunnhetsarbeidet i NBSK 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. Planene om aktiviteter har dessverre blitt satt på vent, 
men Styret jobber videre med dette. 
 
Synliggjøre fordeler ved medlemskap i NBSK gjennom støtte til avdelingsinitiativ 
Selv om Styret ikke mottok noen søknader om støtte fra avdelinger denne perioden, har vi også i 
budsjettforslaget for 2021 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. 
 
Vurdere form og innhold på SU-møtene for å finne et optimalt format (f.eks. kostnad, varighet, 
hyppighet, deltakelse, arena for «nye» deltakere osv.) 
SU-møte 2-2020 ble dessverre avlyst pga Covid-19 og av samme grunn måtte vi avholde SU-møte 1-
2021 digitalt. Styret er fremdeles av den oppfatning at det beste for å få til en sosial arena på tvers av 
avdelinger, komiteer og styret, er å arrangere to-dagers møter så lenge det er saker nok. Så vi satser 
på at vi kan møtes fysisk igjen til høstens SU-møte. 
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Etablere en formell kontakt med sennenklubben i Sverige angående mulige samarbeidsområder 
Styret, i samarbeid med HAK, ønsker å fortsette med jobben for å få en samarbeidsavtale med SShK 
spesielt på avl og helse, men dette har blitt utsatt pga Covid-19. 
 
 
Styrets innstilling: Årsmeldingen tas til etterretning 
 


