
Årsmøte NBSK, avd Asker & Bærum 
 
 

Tid:  Onsdag 28. november 2018, kl. 20.00. 

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

Deltakere: Ellen Jerre, Truls Fagerberg, Trine Soot, Alf Henriksen, Rune Hval, Nina Eskedal, Tone 
Ramberg, Tore Wilhelmsen, Åge Rolandsen 

 

Referat  
# Sak 
1 Åpning 

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

2 Årsberetning 
Gjennomgang og godkjenning av årsberetning (deles ut på møtet). 
 
Årsberetningen gjennomgått med bemerkning. Tillegg: Søndagstur rundt Songsvann med Oslo-
gruppa, Sommeravslutningstur Vestmarka. Årsberetning er gjennomgått og godkjent. 
 

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

• Drøftet og besluttet å øke abonnements og deltageravgiften fra 250,- til kroner 300,-.  
 

Kommentar til regnskap:  

• Regnskapet ble gjennomgått med noen spørsmål som ble avklart av revisor og styre. 

• Regnskapet viste budsjettert underskudd på 16.600,-. Årsunderskuddet endte opp på 
31.387,-. I hovedsak knyttet til kostnader til avdelingens 20årsjubileum. 

• Budsjett for 2019 ble gjennomgått. Det budsjetteres med et underskudd på 8250,-. 
 
Økonomien og likviditeten er god. 
 
Årsmøte godkjente regnskap og budsjetter. 
 

4 Valg 
Valgkomiteen (Trine Soot og Jon Jerre) hadde følgende innstilling: 
 
Styre: 
Ellen Jerre – Leder. Gjenvalgt for 2 år. 
Nina Eskedal – Medlem. Ny, valgt for 2 år. 
Nicolai Brechan – Varamedlem. Ny, valgt for 1 år. 
 
I tillegg er følgende personer i styret, men ikke på valg i år: Truls Fagerberg (nestleder), Tone 
Ramberg (styremedlem) og Rune Hval (kasserer).  Alf Henriksen og Ole Johan Dahl trer ut av 
styret. 
 



Arsm0te NBSK, avd Asker & Baerum

Materialforvaltere:
Truls Fagerberg. Gjenvalg for 1 ar.

Valgkomite:
Trine Soot og Jon Jerre. Gjenvalg for 1 ar.

Alf Henriksen ble hedret for flott innsats med Klappehund.

I/O/get var enstemmig og vedtatt.

5 Aktiviteter 2019
Styret oricnterer om planlagte aktiviteter for 2019, og ber om synspunkter/innspiil pa hva
avdelingen b0rarbeide med videre.

F0lgende innspill/forslag kom frem pa arsm0te
• For 2019 vurderes variasjon i lydighetstrening, eksempelvis Rallylydighet. Styret utreder

dette.
• Per i dag er vi litt for fa klappehunder og nytt bes0kshundkurs vurderes. Forslag om a

arrangere kurs i regi av R0de Kors sitt opplegg finansiert av Bzerum kommune. Styret
f0lger opp dette.

• Vurdere a arrangere kurs med deltageravgift av typen Bronsemerke e/ler Hgnende.

6 Eventuelt
• Forslag om a ta / bruke SPONDfor a kommunisere aktiviteter etc. ut mot medlemsmassen.

Vedtatt, Nina Eskedal i styret setter dette i drift. Artikkel om dette kommer i Berner-Nytt.

Alle som er mediem i NBSK, dvs. har betalt arsavgiften til NKK/NBSK, og bare disse, har stemmerett ved
valg.
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Årsberetning 2018 

I året som har gått har NBSK avd. Asker og Bærum gjennomført 4 styremøter, ett medlemsmøte, ett 
årsmøte (128.november 2018).  

Styret har i 2018 bestått av: 

 Ellen Jerre       Leder 

 Truls Fagerberg  Nestleder 

 Rune Hval  Kasserer 

 Alf Henriksen  Styremedlem 

 Tone Ramberg  Styremedlem 

 Ole Johan Dahl  Varamedlem 

 

Medlemstallet i NKKs database (registrert på NBSK, avd. Asker & Bærum) pr. november 2018 er totalt 49. 
Avdelingen har nå 38 personer som bidrar med Abonnements- og Deltakeravgift, det er noen færre en i 
fjor. Økonomien er god. 

 

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

 

Hundetrekket for kommunens beboere ved utvalgte av kommunens hjem har vært gjennomført i hele år. 
Vi har nå pdd 7 trekkhunder. 

 

Hundetrekk  

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

16. juni og 15.september hadde vi også hundetrekk for Bærums Verk. 

Vi arrangerte et trekk-kurs på våren og tre hunder har meldt seg på.   

  

 

Agiltytrening ble gjennomført en gang på høsten. Treningen 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 7 klappehunder som deltar i 
ordningen. Vi skulle hat et klappehundskurs i sommer, siden ansvarlig dyrlege ikke fikk tid må vi forskyve 
dette videre til våren 2019. Evt kan vi få gjennomgå et kurs med Røde Kors, dog dette avtales i så fall via 
Harald Vaugh, Bærum Kommune. 
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SU-møte første møte 21. til 22.april og andre møte 20. oktober. Ellen deltok som representanter for 
avdelingen. 

  

Berner-Nytt har vært utgitt 2 ganger, alle i fargetrykk.  

 

 

Andre sosiale aktiviteter: 

 

Julebord   ble planlagt men avlyst på manglende påmelding  

 

Fakkeltur  den 13. desember markerte avslutning for 2017. Turen ble holdt i nærheten av 
Vestmarkssetra. 

 

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

Sommerfest   ble holdt i hagen hos Ellen og Jon 

 

Jubileumsfest  AB 20 år og NBSK 30 år ble holdt i hagen til Tone Ramberg  og Tore Wilhelmsen 

 

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

 

Søndagsturer  førte til Frognerparken og til Kjekstadmarka . 

 

Temakvelder  hadde vi en om våren «servicehund» og en om høsten «hundenes 

kroppsspråk» 

 

 

  

 

Ellen Jerre 

Leder NBSK avd Asker og Bærum 







# Post Regnskap 2018 Budsjett 2019

Inntekter

1 Abonnent og deltakeravgift 9 500                  9 500               

2 Trekk (Bærums verk mm) 11 000                8 000               

3 Klappehund 5 700                  5 700               

4 Grasrotandel + utbytte Gjensidige 4 827                  5 000               

5 Momskompensasjon ‐                       2 500               

Sum inntekter 31 027               30 700            

Utgifter

6 Trykking Berner nytt 12 626                12 000             

7 Temakvelder/Instruktør lydighet+agility 14 900                12 000             

8 Forsikring 4 185                  4 200               

9 Sosiale arrangementer/gaver 460                      5 000               

10 Materiellutskifting/reparasjon 1 580                  3 000               

11 Deltakelse NBSK / SU møter 545                      1 750               

13 Andre innkjøp 2 508                  1 000               

Sum utgifter 36 804               38 950            

Resultat 5 777‐                  8 250‐              
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NBSK, avd. Asker & Bærum

BUDSJETT 2019

Kommentarer

Diverse innkjøp (eks. Roll up poster og saueskinn trekkvogner)

Basert på 38 abonnenter a kr 250. 

Planlegger 2 trekk i 2019. I 2018 hadde vi 3 trekk.

2 utgivelser pr. år.

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

NBSK fylte 30 år, avd. AB fylte 20 år.

Dagpakke


