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Tid: 14.02.21, kl. 10.00-12.00 og 13.00-14.00 
Sted: Teams 
Til stede: Totalt 19 stemmeberettigede og 7 observatører 
Styret: Frode Holland (leder), Steinar Granlund (kasserer), Tone Alstad Pettersen (sekretær), 
Hans Reidar Berge (styremedlem), Bjørg W. Andreassen (varamedlem) og Turid 
Wettre (varamedlem)  
Komiteer: Helse og avlskomiteen: Mia C. Sandøy og Trine-Lise Nystad (valpeformidler), 
Utstillingskomiteen: Anette Søhagen og Monika Skavås (Obs.), Brukshundkomiteen: Jan Roar 
Sekkelsten og Anne Martha Botten (Obs.), Valgkomiteen: Stine Tjåland 
Avdelinger: Asker & Bærum: Jon Jerre og Truls Fagerberg (Obs.), Bergen og Omegn: Nina 
Bless og Elisabeth Reksten (Obs.), Buskerud: Mari-Ann Amundsen, Hedmark: Kathrine Ruud  
Nord: Solveig Aarbogh, Oslo og omegn: Pia Berggård og Torhild Sølvberg (Obs.), Rogaland: 
Nina Uthaug, Vestfold: Lene Høyholm, Østfold: Kjersti Rosvoll og Wenche B. Lægreid (Obs.) 
 
Forfall: Redaksjonskomiteen, avd. Trøndelag, avd. Nordmøre og Romsdal og avd. Agder  
 
Referent: Tone Alstad Pettersen  
 
 
Sak 0: Intro og velkommen 
Leder Frode Holland ønsket velkommen til møtet. God påmelding selv om vi måtte holde møtet 
digitalt. Turid gikk gjennom kjøreregler for det digitale møtet. Det har vært mye mindre aktivitet 
pga Covid -19, men vi tok en runde rundt i landet og hos komiteene for å høre aktiviteten. 
 
Sak 1: Avdelings- og komiterunden 
Avdelingene og komiteene ga en kort presentasjon av egne aktiviteter. 
Gjennomgående at det har vært mindre aktivitet, litt avhengig av restriksjoner, men en del turer, 
treninger og arrangement har blitt gjennomført. Kort oppsummert under. 
 
Asker og Bærum: Faste onsdagstreff er delvis avholdt. Hatt en del turer med ca. 5-10 hunder. 
Har gjennomført noen agility og rallytreninger. Klappehundbesøk har vært kansellert og det 
samme med trekk. Avdelingen har ikke noe klubbhus, men har fast samlingssted på en skole. 
Noen få søndagsturer med ganske bra oppmøte er gjennomført i tillegg til en sommeravslutning. 
Kommunikasjon utad er fb og spond i tillegg til at nettstedet brukes aktivt. Har også en 
Instagramkonto men denne er pr nå ikke så aktiv. Har avd.blad som sendes ut til alle 
abonnenter. Stolt av å få tildelt allsidighetsprisen sammen med avd. Rogaland.  
 
Avd. Nord: Høsten 2020 arrangerte avdelingen kløvmerke i gull. Fikk ett i sølv og ett i gull. 
Fellestur i desember i Tromsø, der det også kom folk som har lyst til å kjøpe berner. Årsmøte 
gjennomført 7.2.21. Jobber med å få til flere fellesturer, men er jo stort område. Har Snap; 
Berner i nord som er aktiv og der får de se aktiviteter i avdelingen. Hadde valpekurs i november. 
Planlegger to utstillinger, Rallarutstillingen i slutten av mai og utendørs rasespesial i Tromsø 
11.06. Dette er en kveldsutstilling med dommer Maija Heinilä. Det vil bli tre utstillinger på samme 
helg.  
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Avd. Hedmark: Valpetreff 31. mai. Sommeravslutning. Fellestur. Besøk på Bokrudstad 
Hundesenter, først en times tid i hamninga så miljøtrening i hallen. Det har også vært noen 
miljøtreninger ute på Ridabu. Avdelingstur til Hugasyn hyttegrend i Valdres. Færre deltakere enn 
før. Luciatur til Løten helsetun.  
2 kløvturer gjennomført, flest bronsemerker og 1 sølv. 
Planlegger rasespesial i 2021 med dommer Britt Nyberg. Rasespesial i 2020 var veldig bra med 
veldig gode tilbakemeldinger på gjennomføring, bl.a. at det var lagd rutenett med navn.  
Har prøvd å få til kurs i 2020 med SmartHund, men ønsker å ha flere deltakere. Hadde 
markering av bernerns dag. Sommer- og julehandel hos en zoobutikk der de får prosenter. 
Kommunikasjon via lokalt infoblad (digitalt), som også legges ut på avd.side. 
 
Avd. Rogaland: Kløvmerketur januar 2020 der 3 hunder tok sølv. Trekking litt sporadisk 
gjennom året, totalt 22 ganger. Arrangerte utstilling i august med 45 påmeldte. Mottok 
Allsidighetsprisen sammen med Asker og Bærum. Fotokonkurranser på fb for å prøve å 
motivere folk til å komme seg ut. 
I oktober hadde de en aktivitetsdag i hundeparken med ca 20 oppmøte. Hadde forskjellige 
aktiviteter. Ingen fellesturer. Har prøvd å arrangere gullmerkeprøve, men har blitt avlyst pga  
Covid-19 og vær. 
 
Avd. Bergen og Omegn: Har hatt noen turtreff før det ble stengt, men det har vært et 
trøstesløst år. Bergen har vært veldig strengt med nedstenging, så det har vært veldig lite 
aktivitet. Hadde noen få fellestreninger før og etter sommerferien. Holder kontakt med 
medlemmene gjennom fb-grupper. 
 
Avd. Vestfold: På tross av Covid -19 har de fått gjort litt likevel. Gått noen turer, arrangert 
bronsemerke kløv i august. 5 som tok merket. Flere som ønsker å ta sølv, så arrangerer på nytt. 
Arrangert språkseminar med 17 hunder. Veldig populært. 
Har en gård utenfor Sandefjord der det er inngjerdet som de bruker fritt. Hadde opptil 15 hunder 
på trening. Sommeravslutning med agility og rally. Juletur ute i naturen. Kommuniserer med 
medlemmene på fb. Vil bli flinkere å oppdatere hjemmesiden. 
 
Avd. Østfold: Veldig liten aktivitet. Fikk noen fine tirsdagstreninger før nedstenging, og etter det 
har det vært veldig mye nedstengt. Fikk gjennomført Østfoldtreffet med 63 voksne og 16 valper 
påmeldt. Tok etter Hedmark med oppsett av ruter rundt ringen. Gjennomført to medlemsmøter. 
Måtte avlyse dobbeltutstillingen. Kan fortsatt ikke kjøre over kommunegrenser i Østfold, så det 
er ingen aktivitet. Satser på dobbelutstilling i september 2021. Kommuniserer med medlemmene 
på FB. 
 
Avd. Oslo og omegn: Aktiviteten er preget av Corona, så tirsdagstreff har i stor grad utgått. 
Rakk å ha noen treff med både tur og hverdagslydighetstreninger. Større oppmøte på treff der 
det er aktivitet enn bare tur. 
Berner’ns dag arrangert med godt oppmøte. Valpekurs med 10 deltakere gjennomført og har fått 
flere nye medlemmer gjennom det. Kløvmerke med sølv og brosje med en på hver. Håper å få til 
gullmerke neste år. Januar – hverdagslydighetskurs med godt oppmøte 8 stk. 
Høsten 2020 fikk de en rabattavtale med en hundeskole, Best for dogs, der medlemmer får 
rabatt på kurs og privattimer. Prøvde på et digitalt foredrag, uten godt oppmøte. 
Har også hatt bassengtrening med hund. Kommunikasjon med medlemmer mest på FB, Spond. 
Har også Instagramkonto. Årsmøtet arrangert digitalt med godt oppmøte. 
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Avd. Buskerud: Avdelingen har vært preget av nedstengninger så det har vært liten aktivitet. 
Men det var også liten aktivitet før Covid 19. Hadde et rallylydighetskurs med lite påmeldt. 
Prøvde å arrangere turer annenhver uke og der var det godt oppmøte, men ellers ingen aktivitet. 
Kommer til å satse på å få gruppa opp å gå igjen før treninger. Årsmøte arrangert digitalt med 
lite oppmøte. 
 
Utstillingskomiteen: 
Har fått gjennomført noe selv om Torpo og Leto ble avlyst. Har igjen avlyst den store utstillingen 
i april da de ikke tør å sjanse på at det blir åpnet nok til å arrangere. Hadde flaks i fjor da de 
kunne søke om å få igjen for utgifter. Planlegger Torpo og Østfold 18-19.9. og en i Trondheim 
16.-17.10. 
Hadde Østfold 13.10.20 med 49 hunder og 6 valper påmeldt, samt Trondheim 18.10.20 med 52 
voksne og 11 valper.  
Til Torpo sliter de med å få dommere. Har fått en dommer, men sliter med å få nr. to. Tør ikke å 
invitere noen fra utlandet da de ikke vet om det er åpent i mai. Har ringt 10 dommere og alle er 
opptatt, men jobber hardt videre med saken. Dommere til utstillingene i Østfold og Trondheim er 
i mål. Satser på å få gjennomført det som er planlagt. Torpo er såpass stort at det går bra. 
 
Brukshundkomiteen: 
Bernere i bruk FB-side som brukes tir kommunikasjon med medlemmer. Komiteen samler 
resultater og innsats fra andre, spesielt fra lydighet og rallylydighet.Arrangerer ett stevne på 
Torpo, ellers er det aktivitet på andre stevner. Noen få stevner jan-feb i fjor, men fikk 
gjennomført mestvinnende. 
BK gikk gjennom mestvinnendelistene. Ingen offisielle konkurranser ennå i år. 
Kløvtur ble avlyst pga at turisthytter stengte ned.  
Fikk gjennomført noen kløvhundprøver. BK gjennom listen over gjennomførte prøver. 
Turhund 2020 startet 12.7. for å få gjort noe som folk kunne gjøre på egen hånd. 56 hunder var 
med i 2020. Den som gikk lengst passerte over 2000 km. 
Planer: Torpomoen, har lydighetsdommer på plass. Jobber med rallylydighet. 
Brukshundsamlingen blir på Børlisætra hvis det går an å arrangere. Allsidighetsprisen er ikke 
endelig avklart. Samling for lydighetsdommere hadde vært interessant. 
 
Redaksjonskomiteen: 
Ikke til stede. Minner om frist til Berner’n nr. 1-2021 som er 20.01.20. 
 
Helse og avlskomiteen: 
Har avholdt 11 ordinære møter, alle har vært via Skype. Hadde planlagt et fysisk arbeidsmøte, 
men det ble avlyst. Det samme med møtet med styret. 
Har omtrent samme som i fjor, når det gjelder avlssaker. Veldig stor pågang på valpeformidler. 
Innført dispensasjon ift. utstillingskrav. 
Oppdretterprisen ble delt ut. 
Ønsker at flere legger ut på Valpeformidling selv om kullet er solgt. Dette for å vise aktive 
oppdrettere. 
Ifølge Jon er det de siste 13 månedene 37 000 søk, på 30 000 valpeliste, 8 000 søk på 
oppdretterlisten. 
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Valgkomiteen: I år skulle VK få inn 18 personer til styre og stell. Tok ca. tre uker å kontakte folk, 
men er nå endelig i mål. Oppfordrer alle avdelinger og komiteer til å ta kontakt dersom det er folk 
som kan være med. 
 
 
Sak 2: Årsmøte 2021 

- Årsmelding 2020-2021 
o Frode gikk gjennom årsmeldingen.   

 
Ingen kommentarer og SU anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen.  

 
- Styrets arbeidsprogram 2021-2022 

o Frode gikk gjennom arbeidsprogrammet. 
o Kommentar om at det er overraskende mange som bruker fb-grupper og som 

ikke vet at det finnes en klubb og en nettside. Viktig at siden brukes for å bli 
synlig.  
 

Ingen kommentarer som skal inn i arbeidsprogrammet, så SU anbefaler årsmøtet å 
godkjenne styrets arbeidsprogram for 2021-2022.  

 
- Regnskap 2020 

o Kasserer Steinar Granlund gikk gjennom regnskapet. Ikke noe SU-møte på 
høsten, 2 avlyste utstillinger, mottok støtte, 3 i stedet for 4 nummer av Berner’n. 
Derfor et overskudd i stedet for det budsjetterte underskuddet. Regnskapet for 
2020 er revidert og godkjent og det foreligger revisjonsrapport. 
 

Ingen kommentarer og SU anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2020. 
 

- Budsjett 2021 
o Kasserer Steinar Granlund gikk gjennom budsjettet. Kun oppdrettere som har 

vervet medlemmer. 36 nye, 29 har betalt hittil i år. Påmeldinger går ned og 
utgifter går opp. Ønsker å bruke penger på ting som kommer medlemmene til 
gode. Derfor budsjetteres med underskudd.  
 

Ingen kommentarer å ta med og SU anbefaler årsmøtet å godkjenne budsjett 2021. 
 

- Medlemskontingent for 2022 
 
Ingen kommentarer og SU anbefaler årsmøtet å godkjenne uendret medlemskontingent for 
2022 

 
- Forslag til lovendring 

o Bakgrunn til forslaget er at det i alle år har vært valg av komiteer på årsmøtet. 
Dette er ikke anbefalt av NKK og det ble ved siste lovendring gjort en 
begrensning med at det skulle velges bare leder og to medlemmer. Problemet er 
da at det kun er årsmøtevalgte som har stemmerett. Derfor ønsker styret å ta de 
komiteene unntatt Styret, VK og revisor (som er pålagt valgt på årsmøtet) ut i et 
medlemsmøte umiddelbart etter årsmøtet. Gjøres på samme måte som årsmøtet, 
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bare ikke på selve årsmøtet slik at vi blir låst der. Gjør vi endringen i lovforslaget 
vil også instrukser for VK samt fellesinstruks bli endret. Forhåndsstemmer og 
telling skjer på vanlig måte. 

o Lovforslaget gjelder kun hovedklubben og berører ikke avdelingene. 
 
Ingen kommentarer og SU anbefaler årsmøtet å godkjenne forslag om lovendring. 

 
- Forslag til endring i Fellesinstruks for komiteer 
 
Ingen kommentarer og SU anbefaler årsmøtet å godkjenne forslag til endring i 
Fellesinstruks for komiteer. 

o  
- Forslag til endring i Instruks VK 

o  
Ingen kommentarer og SU anbefaler årsmøtet å godkjenne forslag til endring i Instruks VK. 

 
 
 
 
 


