
Norsk Berner Sennenhundklubb 

 

Referat fra Styremøte nr. 05, 2020/2021 
 

Tid: Torsdag 26.11.20, kl. 20.00 – ca. 22.00 
Sted: Teams 
Til stede: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Tone Alstad Pettersen, Turid Wettre, Steinar Granlund, 

Bjørg W. Andreassen 
Forfall:  Hans Reidar Berge, Jon Jerre 
Referent: Tone Alstad Pettersen 
 
Saker: 
33/20 Status økonomi 
29/20 Budsjett 2021 
34/20 Mottatte e-poster 
 
Vi jobber videre med saker som skulle vært tatt på møtehelgen (vi tar det vi rekker): 
25/20 Statutter og priser  
26/20 Lovverket og instruks  
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 
30/20 Berner’n – status arbeid med digitalisering 
31/20 Hjemmesiden 
 
35/20 Eventuelt 
 
 

# Sak Ansvar/ 
Frist 

33/20 Status økonomi  

 Steinar gikk gjennom status for økonomi. Noen punkter: 
Overskuddet har gått litt ned siden sist og er nå på ca. kr 50 000. 
Tone sender avtale på trykking av Bernern til Steinar.  
Ulike kostnader på utsendelse av Berner’n og i budsjett bruker vi det dyreste. 
Fortsatt god likviditet. 
Komiteene ligger også greit an. 
  

 
 
Tone 

29/20 Budsjett 2021  

 Steinar hadde sendt ut utkast til budsjett i forkant av møtet som ble 
gjennomgått.  
God utvikling med 43 nye medlemmer. Bl.a. avd Rogaland er gode på å få inn 
nye medlemmer. 
Det skal være tre æresmedlemmer (Liv, Gunnar og Dagfrid). Bjørg sjekker opp 
hvorfor Gunnar har falt ut.  
Litt usikker på budsjett for UK siden det er så usikkert angående utstillinger, 
men vi må planlegge ut fra en normalsituasjon. På inntektssiden i budsjettet 
ligger det en dobbeltutstilling, pinsetreffet + en spesial. På utgiftssiden er det 
tatt høyde for prisstigning, spesielt på reisekostnader og hotell. Avhenger også 
av at vi får ha en catering i hallen. 
Tone kommer tilbake med stipulert beløp for å ha årsmøtet på Gardermoen. 

 
 
 
 
 
Bjørg 
 
 
 
 
 
Tone 
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Vi planlegger ikke noe fysisk SU på våren, men vi kan prøve ut digitalt. Det kan 
være mange (250) på Teams, så vi kan da få et større oppmøte. 
Forslag om å bruke de sparte midler på trykking av Berner’n til å etablere en 
ny plattform for nettside. Skal vi investere nå eller utsette det? Investering i ny 
side vil gi høyere lisenskostnader. Det finnes elevbedrifter som kan bistå, men 
disse vil ikke kunne gi oppfølging. 
Kan det være aktuelt å få til et oppdrettermøte i stedet for et 
oppdretterseminar? 
Med foreløpig oppsatt budsjett går vi ca. kr 50 000 i underskudd. 
Opplæring og det som gis tilbake til medlemmenes som gode og ev.  
engangstilfeller kan godtas at det blir tatt over sparekonto og ikke belastes 
budsjett. 
 

34/20 Mottatte e-poster  

 ARO Profilering fikk bistand fra styret til å få solgt Berner-kalendre. 
NBSK får provisjon på 5 % av netto utsalgspris (varens pris minus porto og 
gebyrer) på alle varer som selges fra nettbutikken med klubbens logo. 
Så lenge vi ikke binder oss til å bruke kun denne går styret for et samarbeid.  
Send ut mailen til styret og be om tilbakemelding.  
 
Gjennomgang av mottatte mailer. 
 

 
 
 
 
Tone 

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. 
26.11.20 Tone hadde i forkant av møtet sendt ut mail med oversikt over 
gjeldende priser, samt utkast til oppsett for retningslinjer for disse. Dette 
gjelder: 

- Allsidighetsprisen 
- Ferdighetsmerket for kløvhund 
- Klubbchampionat 
- Mestvinnende eksteriør  
- Mestvinnende lydighet 
- NBSKs hederstegn 
- Oppdretterprisen 
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Mestvinnende lydighet, rallylydighet og bruks er veldig mange, men bruks 
ønsker å beholde alle og ikke slå de under en total. 
Vi fikk ikke gått gjennom dette, da det var ønske om at sak 26/20 ble 
prioritert. Utsettes derfor til senere møte.  
 

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. 
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 forslag foreligger. 
26.11.20: Utsendt forslag fra Steinar gjennomgås av alle til neste møte og 
settes opp som sak nr 1 på neste møte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

27/20 Hvem 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 

 

 Steinar er på saken og vi tar en gjennomgang på neste møte. 
26.11.20: Rakk ikke gå gjennom saken, så saken utsettes. 
 

 
 

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. 
- Hundedata åpent og fritt for medlemsklubbene. – Dette henger sammen 
med saker over. 
Bør vi legge ut en orientering på nettsiden om disse sakene? 
26.11.20: RS er utsatt til 2021 og vi avventer videre informasjon fra NKK. 
 

 

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. 
26.11.20: Hans Reidar kunne ikke møte, så saken ble bare kort diskutert. 
Forslag fra resten av styret om at vi starter med tre utgaver på papir og ett 
digitalt nummer (nr. 3). Saken tas opp igjen på neste møte. 
 

 

31/20 NBSKs nettside  

 Saken tas på neste møte. 
26.11.20: Hans Reidar og Jon var ikke til stede på møtet, så saken utsettes. 
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35/20 Eventuelt  

35/20-1 
 
 

HAK diskutert fordi de ikke svarer på mailer mm. Etablerte oppdrettere bruker 
ikke HAK eller valpeformidling. 
 

 

35/20-2 
 

Møte med RC 02.12.20. Nye omslag til Berner’n er trykket opp. 
 

 

 
Neste møte: torsdag 17.12.20, kl. 19.30. Turid kaller inn via Teams. 
 
 


