Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte NBSK

Innkalling til STYRE-møte
Tid:
Torsdag 29. april 2021 kl 1930-2200
Sted:
Teams
Innkalling til: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Hans Reidar Berge, Steinar Tore Granlund, Alf
Gunnar Sandvik, Turid Wettre og Jon Jerre - ressursperson
Anette Søhagen fra UK deltok på sak 09/21

Saksliste

Saker:
09/21: Covid 19 og arrangement
Referat
08/21: Digital løsning av Berner’n og hjemmesider
09/21: Utstillinger; Pinsetreffet på Torpomoen og Rasespesial i Tromsø
10/21: Økonomi
11/21: Mailliste
Eventuelt

Saksnummer

Sak

09721

Referatsak – gjennomgang ref 1-21
Referat godkjennes – vaskes i forhold til FB-praksis

07/21

Hvem sender inn nytt lovverk til NKK fra NBSK?
Status pågående saker:
NKK og valg –
Ekstraordinært RS på bakgrunn av kontingent og handlingsplan som
førte til brudd i «forhandlinger» førte til at styret valgte gå av.
Jakthundklubbene har dominert styret i NKK , og flere raseklubber har
ønske om annen organisering av NKK slik at andre grupper også får sine
stemmer inn. Det kommer en rapport (Line Olund med folk fra jakthund
og regioner) hvor man redegjør for hvordan man mener NKK skal
organiseres politisk. Denne går sannsynligvis på at man organiserer seg
og samarbeider etter interesser og bruk.
NBSK bør gjøre seg noen tanker om hvordan man skal skaffe seg mer
innflytelse i NKK-systemet. Vi bør derfor være proaktiv og tenke hva

Ansvarlig
Solveig

Dagfrid

Norsk Berner Sennenhundklubb
som er gangbart for vår klubb. Eks: Hva skal forbundet ha ansvar for,
og hva skal klubben ha ansvar for? Det er mange måter og fordele
ansvarsområder på.
Viktig at NBSK knytter kontakt til ressursgruppa RFA.
Rapporten må gjennomgås grundig i styret når denne foreligger.

Webinar med Satu Yli-Moninen for medlemmer i regi av HAK.
Hvor står saken? Jon har ikke hørt noe pr dd. Ligger til neste møte.

08-21

-

Digital løsning av Berner’n igjennom året – se tidligere referat
fra Styremøte i februar.
Hjemmeside

Hans Reidar:
Første møte blir i uke 18. Jon, Hans Reidar og Stine. Baserer starting
point på arbeid lagt frem i januar.
Valg av løsning avhengig av hva tenker vi skal være der.
Quest-back ut til avdelingene for å finne ut hva de ser for seg av ønsker
og behov. Viktig med dialog med avdelinger og komiteer.
Hans Reidar sender utkast som foreligger på nytt siden det er kommet
inn nye medlemmer.
09/21

-

Covid 19 og arrangement
o Pinsetreff
o Rasespesial Tromsø

Datoer siste frist for avbestilling Pinsetreff: 9. mai. Dette gir deltakere 1
uke til påmelding, og ytterligere 1 uke for å legge til rette for
arrangement.
Pr nå sider nasjonale retningslinjer at man ikke kan ha arrangement hvor
deltakere kommer fra ulike kommuner. Trinn 2 innføres muligens fra
12. mai. Dette er for seint for utstilling på Torpomoen.
Aller siste frist for Torpomoen er 18. mai. Dersom det ikke er kommet
positive signaler fra FHI / Regjering til 12. mai, så må arrangementet
avlyses.
Informasjon om dette legges på hjemmesider grunnet de korte fristene.
Dommere og ringpersonell må også informeres fortløpende.
Informasjon om Pinsetreff:
Rasespesial Tromsø: Siste frist for avlysning 25. mai
Trenger 1 uke fra påmeldinga går ut til selve utstillinga er.
Ringpersonell og dommer trenger informasjon så snart som mulig.
Påmeldingsportalen åpnes ikke før etter 12. mai og vi vet mer om videre
retningslinjer.
Info på FB-sider og nettsider.

Jon Jerre
og HansReidar

UK

Anette

Solveig

Norsk Berner Sennenhundklubb
Liv Flathus ønsker at noen overtar over album mestvinnende mm.
Dette bør digitaliseres på sikt. Dette er ei bok som følger mestvinnende.
Mestvinnende har oppbevaring av boka det året den er mestvinnende.
Høre om Bente Risto Holmen vil overta. Hvis ikke tar Else Marie
Sundgaard over.

10/21

11/21

Økonomi v/ Steinar.
Moms-kompensasjon sendt inn og akseptert.
Medlemstall: 887 medlemmer pr i dag. 2 æresmedlemmer og 4 vervede
som ikke betaler kontingent.
290 550 kr i kontingent – ligger godt an i forhold til budsjett.
Innkjøp av ny printer.
Totalt 215 000 kr i overskudd alle komiteer sett under ett.
Turhund 2021 har slått an. Over 80 personer som deltar.
Konklusjon: Det betyr at vi har penger til SU og 2 nummer til av
Berner’n.
Kred til Steinar for tett og god oppfølging av økonomien i klubben!

Mail-liste:
Det meste er ryddet opp i nå. Saker sendes over til avdelinger og
personer som
Skriv under v/ navn når man videresender fra styret.
Saker som er videresendt dras over til Behandlet mail.
Eventuelt
- Nytt lovverk skal sendes til NKK fra NBSK. Hvem gjør dette?
Jon har merket med rødt det som skal endres. Bjørg redigerer i
forhold til styre og medlemmer.
- Melding må sendes ut til avdelingene om at de melder på
Berner’n og hjemmesider nye styrer og kontaktinformasjon.
Avdelingene må oppdatere Brønnøysund-registrene. Det sendes
ut egen påminnelse om dette.
-

Støtte til NKK. NKK ber om støtte fra medlemmene selv.
Klubber kan også bidra.

-

Allsidighetsprisen – hvilket år gjelder den for? Avklaring og
presisering. Allsidighetsprisen for ---- utdelt i -----. Må ha
oppnådd dette over de to siste årene.

-

FB – styrets politikk er at man ikke går inn i diskusjoner på FB.

Solveig Aarbogh
Referent og sekretær

Anette

Steinar

Frode og
Steinar

Frode

Solveig

Dagfrid

