Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra Styremøte nr. 01, 2020/2021
Tid:
Sted:
Til stede:
Frafall:
Referent:

Torsdag 27.08.20, kl. 20.00 – 22.45
Teams
Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Jon Jerre (sak 1-3,7), Tone Alstad Pettersen, Turid
Wettre, Steinar Granlund, Hans Reidar Berge
Bjørg W. Andreassen
Tone Alstad Pettersen

Saker:
1/20: Overgang fra gammelt til nytt styre
2/20: Jon fortsetter som ressursperson. Forventningsavklaring rundt rollen.
3/20: Møteplan fram til neste årsmøte.
4/20: Berner`n nr 3: Nett eller papir?
5/20: Innspill på mail fra Steinar
6/20: NBSK mail
7/20: Eventuelt
#

Sak

01/20

Overgang fra gammelt til nytt styre
Gå gjennom følgende: Endringer i bank, passord i mail, nettstedet,
Brønnøysundregisteret etc. (Jon deltar på sak 1- 3)
- Frode har ordnet med alt i Brønnøysund så det er på plass.
- Hans Reidar må få tilgang til OneDrive. Jon ordner dette.
- Jon etablerer ny OneDrive på NBSK sin Outlook-adresse og sender
beskjed om tilgang.
- Jon etablerer oversikt over det vi har av innlogging på NBKSs nettsted
og e-poster.
- Vi må bytte passord på NBSK-mail. Jon ber Smart Media etablere nytt
passord.
- Etabler nye passord for alt vi har, samt oversikt over hvem som har
tilgang.
- NKKs klubbadmin mener vi følgende har/ønsker tilgang:
Dagfrid - nestleder
Bjørg – Medlemsansvarlig
Steinar – kassererer
Tone – sekretær ikke (trenger ikke da 3 andre i styret har tilgang)
Jon – it-ansvarlig
Anette Søhagen – leder
Bente R Holmen – ressursperson uke
Trine lise – valpeformidler (kan kontakte Bjørg ved behov)
Jon sender oversikten til Bjørg og ber henne endre passord.

Ansvar/
Frist

Jon
Jon
Jon
Jon
Jon

Jon

Frode minner samtidig om konfidensialitet – det vi snakker om på styremøter
skal forbli i styret, og tildelte passord skal ikke deles med andre.

Alle

Send ut påminnelse til samtlige komiteer og avdelinger om viktigheten av
passordsskifte.

Tone?

Norsk Berner Sennenhundklubb
#

Sak

2/20

Jon fortsetter som ressursperson. Forventningsavklaring rundt rollen.
Jon fortsetter å ta seg av saker angående nett, nettside og det som er ITtekniske saker, i tillegg til at han henter posten i postboksen vår i Sandvika. Han
innkalles til de styremøtene som har aktuelle saker og så tar vi de IT-tekniske
saker først i møtet.

3/20

Møteplan fram til neste årsmøte
Vi fortsetter med utgangspunkt i ett styremøte i måneden, så langt det går den
siste torsdagen i måneden. Dette gir følgende møtedatoer:
27.08.20
24.09.20
29.10.20
26.11.20
17.12.20
28.01.21
25.02.21
25.03.21

Ansvar/
Frist

Info

Info

Vi avventer terminlista til NKK før vi setter dato for neste årsmøte.
Møtene foregår på Teams eller Skype.
4/20

Berner’n nr 3: Nett eller papir?
Redaktør har bedt om avklaring om Berner’n nr. 3/20 skal gis ut på nett eller i
papirform. Hun har ingen sterke følelser om digitalt eller papir, så Frode har
bedt henne sjekke Hundesport hos NKK og sjekke med NKK om hvilken
plattform de jobber på.
Styret har mottatt en skriftlig tilbakemelding fra avd. Nord om at de ønsker
Berner’n i papir. Ifølge Jon er det samme ønske fra medlemsmøte i Asker og
Bærum.
SU-møtet i januar må få forelagt seg hvordan styret tenker dette fremover.
Årsmøtet har også bedt oss om å gjennomføre en quest-back, samt at det må
være enklere å finne ut hvor du finner Bernern’n på nett. Bladet må også kunne
leses på nettbrett eller mobil.
Økonomisk sett går kr 280 av medlemskontingenten på kr 350 til utarbeidelse
og trykking av Berner’n. Vi har da kun kr 70 kr pr medlem igjen til drift.
For Berner’n nr. 3/20 konkluderer styret med at den skal utgis i papirutgave.
Frode gir redaktør beskjed.
Frode

5/20
5/20-1

Innspill på mail fra Steinar
Oppnevnte medlemmer og ressurspersoner
Følgende personer er foreslått fra UK og er godkjent av styret:
Oppnevnt medlem: Dagfrid Hokstad, Ole Einar Løken og Eirin Merete Rosvoll.
Anne Gunn – ressursperson for rosetter.
Bente R. Holmen – ressursperson for mestvinnende og hjemmesiden.
Styret må sende ut henvendelse til de andre komiteene om de har ønsker om
personer som oppnevnte medlemmer og som ressurspersoner, og ev. navn på
foreslåtte personer.

Tone

Norsk Berner Sennenhundklubb
#

Sak

5/20-2

Kredittkort UK
Eksisterende kort er ikke klubbkort, men det står på NBSK med Dagfrid som
personlig ansvarlig. Vi må derfor søke om et bedriftskort til leder UK til bruk
ved bestilling av flyreiser til dommere, der NBSK er ansvarlig og så må det
etableres brukere under dette kortet. Kortet skal være uten kontant uttak.
Dette er ok for styret.

5/20-3

5/20-4

5/20-5

5/20-6

6/20
6/20-1

6/20-2

6/20-3

7/20
7/20-1

7/20-2

Ansvar/
Frist

Steinar

Debetkort HS
UK ønsker å søke om debetkort for å ha til småinnkjøp. Årsavgift 270 kr.
Vedtatt i styret.

Steinar

Lesetilgang bank for revisor
Det er greit for styret at revisor har lesetilgang i banken, da det også føles som
en sikkerhet for styret. Vedtatt i styret.

Steinar

Endring i mestvinnende angående ck
Dette gir 5 poeng for ck på spesialer fra 2021.
Ingen endring i poengberegning i år, men fra 2021. UK legger det ut på en
lettfattelig måte.

Dagfrid

Vippsnummer i Berner’n
Det må ryddes opp i disse. Steinar kontakter redaktør.

Steinar

NBSK mail
Purring på avklaring angående mottatt sak videresendt til HAK
Intern sak. Saken følges opp fra styret.

Frode

Purring på sak ang HD-index
HAK må diskutere saken før de sender svar, men de hadde i utgangspunktet
liten lyst til å legge ut hvilken HD-index som skal brukes. Styret mener at HAK
bør legge ut info om HD-index og om hva som skal brukes når, siden det er to
sett med regler.

Frode

Verving fra avdelingene gir gratis medlemsskap første året.
Sender ut egen mail om dette. Evt. Husstandsmedlemmer må betale kr. 100 og
grunnkontingent til NKK må betales, men kr 350 til oss trenger ikke betales.

Tone

Eventuelt
Postboks:
Postkontor der vi har postboksen skal legges ned, men vi kan bruke C/Oadresser når postboks forsvinner.
Det er lite vanlig post, men mye retur av Berner’n.
Jon avklarer med Posten.

Jon

Mail angående webinar om ny rasestandard for berner
Styret har mottatt en mail med ønske om at styret arrangerer webinar rundt
rasestandarden med Ylä-Momonen Satu. Hun har gjennomført dette for andre

Norsk Berner Sennenhundklubb
#

Sak
tidligere og tilbakemeldingene er meget gode. Styret er av den oppfatning at
dette sorterer under HAK og videresender dette til HAK med tilbud om at vi kan
bistå med organisering av webinaret.

7/20-3

RC-avtalen
Denne må avklares, også i forhold til eventuelle digitale utgaver av Berner’n. Vi
trykker opp forsider for 8 nummer i gangen og dette skal trykkes opp til nr.
4/20. Dersom vi skal fortsette å ha RC som hovedsponsor, må det avklares før
trykking.

Neste møte: torsdag 24.09.20, kl. 20.00. Turid kaller inn på Teams.

Ansvar/
Frist
Tone

Dagfrid

