Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra Styremøte nr. 03, 2020/2021
Tid:
Sted:
Til stede:
Frafall:
Referent:

Torsdag 29.10.20, kl. 20.30 – 22.15
Teams
Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Tone Alstad Pettersen, Turid Wettre, Steinar Granlund,
Hans Reidar Berge, Bjørg W. Andreassen, Jon Jerre (delvis)
Tone Alstad Pettersen

Saker:
17/20 Status økonomi
18/20 Planlegging av møtehelg
19/20 Planlegging av møtet med HAK
20/20 Godkjenning av annonser for SU og årsmøtet
21/20 Gjennomgang av mailboks
22/20 Nye råd om smittevern – skal vi ut med noe nytt fra NBSK?
23/20 Eventuelt
#

Sak

17/20

Status økonomi
Pr i dag ligger vi an til ca. 70 000 i overskudd.
Oppgjør etter utstillingene i Trøndelag og Østfold ikke ferdig, men det ligger an
til ca kr. 6 000 i Østfold og Trøndelag ca kr. 12 000.
Likviditeten er på kr. 1 120 000.
Vi har bl.a. ikke mottatt faktura på leie av årsmøtelokaler mm. Tone purrer opp
faktura.
Det lå en faktura fra DnB i postboksen, som skannes og sendes Steinar.
Begynner å komme i mål med kort og elektroniske fakturaer.

18/20

Planlegging av møtehelg
Hotell er bestilt med møterom for 10 stk og overnatting til alle fra lørdag til
søndag.
Turid får ikke til å delta fysisk, men kan delta på Skype/Teams på møtene.
Lørdag starter vi kl. 9 og har møte med HAK kl. 11. Frode, Dagfrid, Bjørg og
Hans Reidar. Tone referent?
Agenda for helgen:
- Statutter og priser – lag en oversikt – Dagfrid tar kontakt med Jan Roar
angående bruks (allsidighetspris og kløvmerke)
- Lovverket og instruks – kommer fra Steinar/Jon
- Hvem som er hvem i ulike avdelinger mm – sett i forhold til Brønnøysund
og hvor medlemmer er registrert. Gjennomgå og oppdatere de sidene de
er presentert.
- Saker RS 28.11.20
- Budsjett
- Berner’n – status
- Hjemmesiden

Ansvar/
Frist

Tone
Jon

Dagfrid
Steinar

Norsk Berner Sennenhundklubb
#

Sak

19/20

Planlegging av møtet med HAK
Endelig agenda:
- HD-index
- Hannhundliste
- Oppdretterliste
- Forventningsavklaringer
- Innmeldt sak videresendt til HAK
- Henvendelser fra medlem – ikke svar
- Valpeformidler
- Ressurspersoner / styreutnevne medlemmer
- Frode sender ut endelig agenda
- Webinar SATU

20/20

Godkjenning av annonser for SU og årsmøtet
Tone gikk gjennom annonsene som skal inn i Berner’n nr. 4. Diskusjon
angående frister for innsending av saker.
Etterskrift: Datoer for innsending flyttet så de er iht loven.

21/20

Gjennomgang av mailboks
- RS – Dagfrid melder på seg og Frode innen 6.11.
- Mange saker som vi diskuterer på neste møte.
- RK ønsker oppdaterte adresselister til Berner’n. Mtp GPDR, så kan den type
personer som har tillitsverv ha navn, telefon og adresseinfo i et blad. Men
det er valgfritt om du ønsker å ha kontaktinfo oppgitt der.

22/20

Nye råd om smittevern – skal vi ut med noe nytt fra NBSK?
Oslo og Bergen lever med strengere restriksjoner også Hamar, men styret er av
den oppfatning at vi pr nå ikke trenger å gå ut med info om noe mer.

23/20

Eventuelt
- 45 blader Berner’n i retur. Jon går gjennom og sender til Stine.
- Aro profilering – sak fra Oslo fra Frode.
- Rekrutteringsbrev ligger på «Velkomstbrosjyre for nye berner-eiere», med
info om NBSK, klikk her Gratulerer som eier av berner sennenhund
- Berner’n nye omslag: Ikke reklame på omslag, heller to reklamer i bladet.
- RC – vanskelig å komme i kontakt med Eirin Pedersen.

Neste møte: lørdag 07.11.20, kl. 09.00. Turid blir med på Teams.

Ansvar/
Frist

Dagfrid

Jon

Dagfrid

