
Norsk Berner Sennenhundklubb 

 

Referat fra Styremøte nr. 06, 2020/2021 
 

Tid: Torsdag 17.12.20, kl. 19.30 –  
Sted: Teams 
Til stede: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Tone Alstad Pettersen, Turid Wettre, Steinar Granlund, 

Bjørg W. Andreassen, Hans Reidar Berge og Jon Jerre 
Frafall:   
Referent: Tone Alstad Pettersen 
 
Saker: 
26/20 Lovverket og instruks (se e-post fra Steinar 04.11.20) 
29/20 Budsjett 2021 
33/20 Status økonomi 
34/20 Mottatte e-poster 

- Avtale ARO profilering (se e-post fra nbsk@berner-sennen.no) 
 
Vi jobber videre med saker som skulle vært tatt på møtehelgen (vi tar det vi rekker): 
25/20 Statutter og priser  
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 
30/20 Berner’n – status arbeid med digitalisering 
31/20 Hjemmesiden 
 
36/20 Eventuelt 
 
 

# Sak Ansvar/ 
Frist 

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. 
17.12.20: Ingen kommentarer utenom de som har kommet inn tidligere. 
Forslagene er dermed klare for presentasjon på neste SU.  
 

 

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.  

 
 
 
 
 
Bjørg 
 

mailto:nbsk@berner-sennen.no


Norsk Berner Sennenhundklubb 

 

# Sak Ansvar/ 
Frist 

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. 
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. 
17.12.20: Vi har mottatt pris fra Gardermoen Airport Hotel for årsmøtet. 
Faktura er mottatt på leie av lagerplass for de to hengerne til UK fra 2019-
2020. Dette må betales da det ikke foreligger noen skriftlig avtale på leien. 
UK må sette seg ned og få klarhet i hvordan budsjettet ser ut og styret 
sammen med UK burde sette seg som mål at dette skal være en inntektskilde 
og ikke budsjettere mot 0. 
Vi betaler 25% mva av brutto påmeldingsavgift. Fradrag for innkjøp, leie av 
nettbrett, overnatting ol. Selve klubbvirksomheten er ikke momspliktig, og det 
er ikke moms på trykking av medlemsblad. 
Vi bør høre med andre raseklubber som arrangerer store utstillinger og se på 
hvordan de arrangerer utstilling sammenlignet med oss. Hvorfor skal vi ha 
Stangeutstilling hvis vi ikke tjener penger på den? Skal vi heller bare holde på 
spesialene våre og holde oss under mva-pliktige beløp? Vi må bruke 
inneværende og neste år for å se hvordan dette går og samtidig se på både 
kostnader og inntekter.  
Se på inntjening på spesialer sett opp mot pinsetreffet. 70-80 påmeldt med 
brutto inntekt på kr. 50 000,-. 
Forslag om å trappe opp påmeldingsavgift over flere år. Ber om at dette 
drøftes i UK og at de kommer tilbake til styret med forslag. Høre med Anette 
om noen fra styret skal være med på neste møte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinar 
 
 
Dagfrid 

33/20 Status økonomi  
 Ingen spesielle punkter siden sist, annet enn det som er tatt opp under 

budsjett. 
 

 
 

34/20 Mottatte e-poster - ARO profilering  
 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 med klubbens logo. 
Så lenge vi ikke binder oss til å bruke kun denne går styret for et samarbeid.  

 
 
 
 



Norsk Berner Sennenhundklubb 

 

# Sak Ansvar/ 
Frist 

Send ut mailen til styret og be om tilbakemelding.  
Gjennomgang av mottatte mailer. 
17.12.20: Et enstemmig styre går for at vi inngår denne avtalen. Frode tar 
kontakt med ARO. 
 

 
 
 
Frode 

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 

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, da det var ønske om at sak 26/20 ble prioritert. 
Utsettes derfor til senere møte.  
17.12.20: Saken haster ikke, så den tas opp på senere møte. Må også få ordnet 
oversikt over hvem som har mottatt de ulike prisene, samt hvilket år prisen 
gjelder for og hvilket år den deles ut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 gjennomgå, så saken utsettes. 
17.12.20: Steinar har sendt ut utskrifter fra NKK og Brønnøysund der det er 
mange som er feil. (Østfold og Trøndelag har gamle styret i Brønnøysund. 
Oppland og Sunnmøre står hos NKK.) 

 
 
 
 
 
 



Norsk Berner Sennenhundklubb 

 

# Sak Ansvar/ 
Frist 

Vi må sende ut en mail til avdelinger med påminnelse om at når det er 
endringer i styret, skal det sendes inn årsmøteprotokoll til 
Brønnøysundregisteret og til styret, samt at endringer på kontaktpersoner 
også skal sendes til Berner’n. 
Sett opp forslag til tekst til mail, nettside og facebook og send ut til styret. 
 

 
 
 
Tone 

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. 
17.12.20: Ingenting nytt i saken. 
 

 

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. 
17.12.20: Må sees i sammenheng med nettsiden.  Hans Reidar kommer tilbake 
på nyåret med en skriftlig status. Anmodning om at vi begynner med nr. 3 
digitalt. 
 

 
 
 
 
 
 
Hans R. 

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. 
17.12.20: Her har det blitt en misforståelse angående ansvar. Saken må 
uansett sees i sammenheng med Berner’n. 
 

 
 
 

35/20-2 Møte med RC  

 Møte med RC 02.12.20. Nye omslag til Berner’n er trykket opp. 
17.12.20 Frode og Dagfrid gjennomførte møte med Eirinn Helland Pedersen 
hos RC den 02.12.20 og det vil komme et nytt kontraktsforslag fra RC. RC er nå 
administrert fra Danmark og har endrede tøyler for hva som kan gis ut. 
Giveaways er ikke noe de kan planlegge med. Fôrpremier til berner er for valp 
kun i småsekker og resten i 8-9 store sekker, kun Giant da det er det Bernere 
skal ha. Vi presenterte våre klager om at det er litt uforutsigbart slik det 
fungerer nå, noe som ble lovet presisert i nytt kontraktsforslag. Distribusjon 
går nå direkte til kontaktperson og ikke via utsalg. 
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# Sak Ansvar/ 
Frist 

Dersom vi regner utsalgspris pr sekk, så gir de oss en total spons på ca. kr. 120-
130 000 i året. Når vi ser på dette så er det litt begrenset hvilke andre som kan 
sponse på samme nivå. Møtet var positivt, og de kommer tilbake med forslag 
så snart som mulig. Purrer dersom ikke noe er mottatt innen nyåret. 
Det er mulighet til å legge ut informasjon og profilering på nettside og 
facebook fra RC, dersom de ønsker dette. 

 

 
 
Frode 

36/20 Eventuelt  

36/20-1 Frist for avholdelse av årsmøter i avdelinger  
 Gå ut med en generell informasjon til avdelingene om at de avholder sitt 

årsmøte når det er åpning for det med anmodning om at de prøver å avvikle 
innen fristen 10.02.21. 
Asker og Bærum har avholdt digitalt årsmøte for 1-2 uker siden og har god 
erfaring og flere deltakere enn vanlig. Valg var ingen problem. Ble gjennomført 
ved akklamasjon. 
Stemmesedler kan sendes ut på mail. Kan dele skjerm og ha synlig opptelling. 
Tone setter opp tekst og sender Frode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tone 

36/20-2 Møte UK og styret angående fordeling av spesialer  
 UK ønsker et møte med styret angående fordeling av spesialer. UK forbereder 

en sak og innkaller styret til møtet når de er klare med saken. 
 

 
Dagfrid 

36/20-3 Henvendelser angående oppdretterlisten  
 Bjørg har fått nye henvendelser angående oppdretterlisten. Folk er irriterte 

fordi de får ikke tak i folk som driver med avl og vi kan ikke ha liggende 
oppdrettere som ikke skal ha kull på listen. 
Tas opp på neste møte. 

 

 
 
 
Alle 

 Intern sak  

 Oppdateringer på sak fra forrige periode mottatt og diskutert. 
 

 

7/20-2 Mail angående webinar om ny rasestandard for berner  

 Se sak i referat fra HAK. Frode svarer HAK. 
 

Frode 

 
Neste styremøte: torsdag 21.01.21, kl. 19.30. Turid kaller inn via Teams. 
 


