Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra Styremøte nr. 07, 2020/2021
Tid:
Sted:
Til stede:
Frafall:
Referent:

Torsdag 21.01.21, kl. 19.30 – 22.15
Teams
Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Tone Alstad Pettersen, Turid Wettre, Steinar Granlund,
Bjørg W. Andreassen (delvis), Hans Reidar Berge
Tone Alstad Pettersen

Saker:
37/21 SU-møte
38/21 Årsmøte
39/21 Intern sak
40/21 Eventuelt
#

Sak

Ansvar/
Frist

37/21

SU-møte 13.-14.02.21
Tidslinje:
• Frist for å sende inn saker var 31.12.20 (ingen saker kommet inn)
• Saksdokumenter skal være ute senest 2 uker før møtet, dvs. 31.01.21.
Foreløpige saker fra styret:
• Årsmøtesaker (se neste sak)
• Hvordan kommuniserer avdelingene med eksisterende og potensielle
medlemmer/bernereiere – er dette godt nok og hva kan gjøres bedre?
• Oppdretterlisten?
Pga Covid-19 må vi avlyse det planlagte fysiske møtet. Arrangerer i stedet et
endagsmøte den 14.02.21. Kjører møtet på Teams i to bolker på ca. 2 timer
hver med oppstart kl. 10.00 for første bolk (årsmøtesaker?) og kl. 13.00 for
andre bolk (resterende saker).
Påmelding sendes på mail til Turid, som sender ut innkalling med kort instruks
for bruk, bla. om kamerabruk. Som vanlig er det en person og en observatør
som kan delta fra hver avdeling/komite. Turid tar jobben med å være
ordstyrer. Siste frist for å sende ut saksliste og papirer er 31.01.21.
Lovendring og instrukser. Frode og Steinar.
Legg ut om endring på SU-møtet på nettsiden og fb.

38/21

Frode/
Steinar
Tone

Årsmøte 13.03.21
Tidslinje:
• Frist for å sende inn saker var 16.01.21. Ingen innkomne saker fra
medlemmer.
• Saksdokumenter skal være ute sammen med innkalling senest 2 uker
før møtet, dvs. 27.02.21:
o
o

Årsberetning
Styrets arbeidsprogram

Tone
Frode

Norsk Berner Sennenhundklubb
#

Sak
o
o
o
o

Regnskap med revisors beretning - møte 6.2. med revisorer
Budsjett Forlag til kandidater til valg
Innkomne saker:
▪ Endring i Loven
▪ Endring i Fellesinstruks
▪ Endring i Instruks for VK

Ansvar/
Frist
Steinar
Steinar

Vi planlegger fysisk møte på Gardermoen, men tar en avgjørelse 3 uker før om
det skal være fysisk eller digitalt, avhengig av smittesituasjonen.
Steinar sender endelig forslag til endringer i lov og instrukser til styret og VK.
39/21

Intern sak

40/21-1

Mail fra BK ang bruk av logo
Logo kan brukes og de har fått tilsendt link til klubbens retningslinjer for bruk
av logo.

Neste styremøte: torsdag 28.01.21, kl. 19.30. Turid kaller inn via Teams.

Steinar

