
Norsk Berner Sennenhundklubb 

 

Referat fra Styremøte nr. 04, 2020/2021 
 

Tid: Torsdag 12.11.20, kl. 20.00 – ca. 22.00 
Sted: Teams 
Til stede: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Tone Alstad Pettersen, Turid Wettre, Steinar Granlund, 

Hans Reidar Berge, Bjørg W. Andreassen, Jon Jerre 
Frafall:   
Referent: Tone Alstad Pettersen 
 
Saker: 
24/20 Forberedelse til møtet med HAK 
25/20 Statutter og priser – få laget en oversikt 
26/20 Lovverket og instruks – kommer grunnlag fra Steinar/Jon 
27/20 Hvem som er hvem i ulike avdelinger mm – sett i forhold til Brønnøysund og hvor medlemmer 
er registrert, samt gjennomgå og oppdatere de sidene de er presentert 
28/20 Saker på RS 28.11.20 
29/20 Budsjett 2021 
30/20 Berner’n – status arbeid med digitalisering 
31/20 Hjemmesiden 
32/20 Eventuelt 
 

# Sak Ansvar/ 
Frist 

24/20 Forberedelse til møtet med HAK  
 Siden møtehelgen ble avlyst pga Corona, så utsettes denne saken. 

 
 

25/20 Statutter og priser  
 Vi må få lagd en oversikt over hvilke priser vi har og hva som er kriterier for å få 

tildelt disse. Dette gjelder bl.a. Mestvinnendelister, Allsidighetsprisen, 
Hedersprisen og Oppdretterprisen. 
 
Det vi ønsker er å få samlet alt på et sted og få skrevet ned er et dokument for 
hver pris som opplyser om: 

- kriterier for å få prisen og det praktiske rundt det 
- hvem er det som bestemmer og ev. endrer kriterier 
- hvem som er ansvarlig for prisen 
- info om tildeling 

Tone sender over det hun har fra Berner’n, samt det hun finner ellers på bl.a. 
NBSKs nettside. 
Det ble opplyst at verken Oppdretterprisen eller Kløvmerket er behandlet i 
styret. 
Potesokken og Kløvkoppen slettes fra oversikt på nettside, samt at Kløvmerket 
settes inn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tone 
 
 
 
Jon 

26/20 Forslag til endringer i Lovverket og Fellesinstruks  
 Steinar har sendt over dokumentene og merket av det som bør endres.  

Teksten om at stemmesedler skal være «poststemplet» fjernes og erstattes 
med «i hende». 
Diskusjon om kravet til at du er stemmeberettiget når du har vært medlem i 3 
uker. Konklusjonen er at dette blir stående som nå. 

 
 
 
 
 



Norsk Berner Sennenhundklubb 

 

# Sak Ansvar/ 
Frist 

Hans Reidar, Steinar og Jon går gjennom dokumentene og kommer med forslag 
til endring i loven og i fellesinstruksen.  
Avventer med å informere VK til endelig forslag foreligger. 
 

HR/S/J 

27/20 Hvem er hvem i ulike avdelinger mm   
 Steinar er på saken og vi tar en gjennomgang på neste møte.  

 

28/20 Saker på RS 28.11.20  

 - Sak om Omorganisering: Forslag til sammensetning av komite bør være fra 
hundeklubber og ikke bare administrasjon i NKK. 
- Økt grunnkontingent: – Nærmere info mottatt på mail i dag. Vi stiller 
spørsmål til om foreslåtte endringer lar seg gjennomføre på ett år? NKK er 
blendet av oppmerksomheten i høst og tror at medlemmer gjør hva som helst 
for å beholde dem, men de vil miste mange medlemmer ved å gå opp med kr 
700,- i grunnkontingent. Regionene aksepterer ikke 700, mener det kommer 
mye penger av omorganisering. Vi konkluderer med at vi følger 
Raseklubbaliansen i deres tilnærming. Vi tror vel det havner rundt 50% av det 
foreslåtte beløpet på kr 700. 
- Hundedata åpent og fritt for medlemsklubbene. – Dette henger sammen med 
saker over. 
 

 

29/20 Budsjett 2021  

 Saken utsettes til neste møte. 
 

 

30/20 Berner’n – status arbeid med digitalisering  

 Hans Reidar orienterte kort om at de er i gang, men at vi tar en nærmere 
gjennomgang på neste møte. 
 

 

31/20 NBSKs nettside  

 Saken tas på neste møte. 
 

 

32/20 Eventuelt  

 - Gjennomgang av mailboks: 
o Mail fra DUK angående Jari som ny All-round dommer. Han fikk 

dommerkompendium og bok på høstutstillingen i Trondheim. 
 

- Webinar med Satu – Frode purrer opp status hos HAK. 
 

- HAK hadde tidligere oppdrettermøter, dette er etterlyst og ønsket fra 
oppdrettere. 

 
- Info om medlemskap når valpekjøper er innmeldt av oppdretter 

o Mail fra Jon 12.11. med forslag til tekst. Forslaget ble diskutert og 
det ble gjort noen endringer før informasjon ble lagt ut på 
nettsiden. 

 
 
 
 
Frode 

 
Neste møte: torsdag 26.11.20, kl. 20.00. Turid kaller inn via Teams. 
 


