
Norsk Berner Sennenhundklubb 

 
 

Referat fra Styremøte nr. 02, 2020/2021 

Tid: Torsdag 24.09.20, kl. 20.00 – 22.45 

Sted: Teams 

Til stede: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Jon Jerre, Tone Alstad Pettersen, Turid Wettre, Steinar 

Granlund, Hans Reidar Berge, Bjørg W. Andreassen 

Frafall:   

Referent: Tone Alstad Pettersen 

 

Saker: 

00/20 Gjennomgang av gamle saker og godkjenning av forrige referat. 
08/20 Hvordan skal styret svare ut henvendelser? (ref. mailkorrespondanse) 
09/20 Starte arbeidet med delvis digitalisering av Berner'n? 
10/20 Datoer for neste SU-møte og årsmøte 
11/20 Status økonomi 
12/20 Oppsummering etter Østfold spesial 
13/20 HD-index og avlsklarerte hunder  
14/20 Hederstegn  
15/20 Gjennomgang av mailboks 
16/20 Eventuelt 
  
Vennlig hilsen 
Tone 

# Sak Ansvar/ 
Frist 

00/20 Gjennomgang av gamle saker og godkjenning av forrige referat  
 Forrige referat ble gjennomgått og godkjent. Det ble avklart at referat som 

sendes ut til styret er internt. Referat som legges ut på nettsiden er korrigert 
med bl.a. fjerning av navn og info som gjenkjenner personer. 
Sakene nedenfor gjenstår fra forrige møte. 
 

 

01/20 Overgang fra gammelt til nytt styre  

 Jon etablerer ny OneDrive på NBSK sin Outlook-adresse og sender beskjed om 
tilgang. 
 
Send ut påminnelse til samtlige komiteer og avdelinger om viktigheten av 
passordsskifte. 
 

 
Jon 
 
 
Tone 

5/20 Innspill på mail fra Steinar  

5/20-1 Oppnevnte medlemmer og ressurspersoner 
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 

5/20-5 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 
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6/20 NBSK mail   

6/20-2 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.  
 

 

7/20 Eventuelt  

7/20-1 Postboks:  
Postkontor der vi har postboksen skal legges ned, men vi kan bruke C/O-
adresser når postboks forsvinner. 
Det er lite vanlig post, men mye retur av Berner’n. 
Jon avklarer med Posten. 
24.09.20: Vi kan ha postboks videre, men vet foreløpig ikke hvor den kommer til 
å bli, men det blir i Bærum/Sandvika området. Kommer beskjed i postboks.. 
 

 
 
 
 
 
 
Info 

7/20-2 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 

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. 

24.09.20 Dommerforeningen i Trøndelag har kjørt den som webinar. Har vært i 
kontakt med Satu. Vi avventer tilbakemelding fra HAK. Send mail til Satu om 
status på saken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Tone 

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. 
24.09.20 Dagfrid følger opp saken. 
 

 
 
 
 
 
Dagfrid 

 NYE SAKER 
 

 

8/20 Hvordan skal styre svare ut henvendelser 
Styret opprettholder prinsippet om at henvendelser svares på mail og ikke via 
FB/Messenger. Men vi åpner for at det kan komme enkelte svar på 
FB/Messenger (fra f.eks. andre enn styremedlemmer og endrer den 
automatiske svarteksten endres til «Takk for henvendelsen. Denne 
meldingsboksen er normalt ikke i bruk så ikke forvent svar her, men kontakt 
styret på mail...... osv». Jon endrer. 
 
Når det gjelder kommentarfeltet på FB, så er det mulig å velge at det ikke går 
an å kommentere på innlegg vi legger ut på FB-siden til NBSK. Styret ønsker 
ikke å sperre for kommentarer, men unngår å gå inn i diskusjoner på FB. 
  

 
 
 
 
 
 
Jon 



Norsk Berner Sennenhundklubb 

 
 

# Sak Ansvar/ 
Frist 

 

9/20 Starte arbeidet med delvis digitalisering av Berner’n  
 I første omgang er det snakk om digitalisering av to nummer av Berner’n. 

Forutsetningen er at den må kunne leses både på mobil, nettbrett og pc.  
Styret må høre med medlemmene hva de mener om dette før det 
gjennomføres og det må også inn i budsjettet. 
Frode har bedt Stine ta kontakt med NKK for å høre om hvilken plattform de 
bruker. 
Mye stoff i Berner’n er gammelt nytt og ønsket er mindre av dette og mer 
historier ol. Målet er at produktet er så bra at folk bruker det. 
Frode purrer opp Stine  
Det ble nedsatt en gruppe til å jobbe med saken og komme opp med et 
mandat. Gruppen består av: Hans Reidar (leder av gruppen), Jon og Stine.  
Tone ga et innspill om at hun som tidligere mangeårig redaktør også kunne 
bidra om ønskelig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Frode 

10/20 Datoer for neste SU og årsmøte  

 Årsmøte: 13.03.20 
SU-møte: 13.-14.02.20 
Steinar sjekker opp om dette er ok for revisorer før vi kunngjør datoene. 
Ønske at neste SU er en 2-dagers fysisk samling i februar der vi bruker mest 
mulig tid på vitalisering av NBSK. Folk er nå mer vant til å bruke digitale verktøy 
og tiden er inne for å starte med digitale møter. Vi foreslår derfor å ha et 
digitalt møte i mars med gjennomgang av årsmøtepapirer. 
 

 
 
Steinar 

11/20 Status økonomi  
 Kort gjennomgang, mest om Østfoldspesialen, se under. 

 
 

12/20 Oppsummering Østfoldspesialen  
 Veldig bra smittevernstiltak. Godt gjennomførte utstillinger. Bedre kiosksalg på 

søndag enn på lørdag. Forskjellene på bedømmingen lørdag og søndag viser at 
det er på tide at vi arrangerer en dommerkonferanse. 
 

 

13/20 HD-index og avlsklarerte hunder  

 Spørsmål om info fra HAK om sakene. Frode har tatt opp dette med HAK 
v/leder. Der er vi ikke kommet til enighet enda, så denne saken må dessverre 
vente litt. 
 

 

14/20 Hederstegn  

 Kort informasjon fra Dagfrid om årets tildeling. 

 

 

15/20 Gjennomgang av mailboks  

 Støtte til kløvhundprøve med gullmerke i nord godkjennes. 
 
 
 

 

16/20 Eventuelt  
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16/20-1 Fysisk styremøte - 7.-8.11. Gardermoen Airport Hotell. Tone sjekker om 
møterom til 10 (med pålagt avstand).  
 

Tone 

16/20-2 Lager for UK – En gård i Fjerdingby bygges om til lagerutleie og gir fordelaktig 
pris til hundeklubber. Dersom vi skal gå for dette, må vi avvikle det minilageret 
vi har i dag og samle til ett lager. 
 

 

 

Neste møte: torsdag 29.10.20, kl. 20.00. Turid kaller inn på Teams. 

 


