Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte NBSK

Referat STYRE-møte
Tid:
Torsdag 27. mai 2021 kl 1930-2200
Sted:
Teams
Innkalling til: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Hans Reidar Berge, Steinar Granlund, Jon Jerre ressurs, Turid Wettre – vara, Alf Gunnar Sandvik – vara, Bjørg Andreassen – HAK
(sak 11/21 og 14/21)

Saksliste

Saksnummer
11/21

12/21

Sak
Referatsak – gjennomgang ref 2-21
Useriøse oppdretter og annonsering – hva gjør vi i
klubben?
Bjørg har hatt saken oppe i HAK i forbindelse med
henvendelse fra kjøper som ikke fikk stamtavle ved kjøp
med bakgrunn i uregistrerte / ikke godkjente foreldredyr.
NBSK har ingen juridisk myndighet til å gå inn i disse
sakene.
HAK har besluttet legge ut smørbrødliste over hva
valpekjøpere bør se etter når man skal kjøpe valp, samt
legge denne ut på Finn til informasjon. Informasjon om
dette legges ut på hjemmesiden til NBSK.
Oppdrettere oppfordres til å linke valpekjøpere til
Valpeformidlingen. Kunnskapsdeling mellom oppdrettere
er viktig. HAK tar initiativ til et oppdrettermøte hvor en
ønsker innspill fra oppdrettere om hvordan de vil ha
forholdet til HAK.
Styret stiller seg enstemmig bak innspillene fra HAK for
videre arbeid. Hovedstyret dekker utgiftene for
annonsering på Finn.

Ansvarlig
Solveig

Bjørg og Frode

Mestvinnende 2020
Else Marie Sundgård overtar album etter Liv Flathus.
Diplom deles ut på Trønder-spesialen og Hedemarkspesialen – eller pr post.
Mestvinnende LP deles ut i Drammen (forslag som Alf
Gunnar sjekker ut).
Det er ikke kommet innspill på Hederstegn. Dagfrid tar
dette med komiteen.

Alf Gunnar
Dagfrid

Norsk Berner Sennenhundklubb
13/21

14/21

08/21

15/21

Økonomi:
Stille og rolig på fronten. Vi har 6 nye medlemmer
(vervede) 896 medlemmer totalt. Innbetalt 293 700 kr –
ligger 1700 kr over budsjett. Utestående fordringer må
sendes fortløpende inn til styret.
Konklusjon: God likviditet i klubben.
Status pågående saker:
Webinar med Satu Ylä-Moninen for medlemmer i regi av
HAK
Status: 17. juni kommer webinaret fra 1800-2100.
Tilbudet er gratis fra Satu, men styret sender en blomst til
henne for innsatsen. Foredraget går på engelsk.
Digital løsning av Berner’n i gjennom året – status fra
møte uke 18 (Stine)
Hjemmeside -status (Jon) Hans Reidar jobber med
informasjon.
Status: Kommet godt i gang og fordelt oppgaver.
Spørreundersøkelse kommer ut til medlemmer i neste
Berner’n om hvordan de vil ha dette.
Avdelingene får sitt skjema om ca 14 dager slik at de
kan ta det opp i lokalstyrene.
Det er budsjettert med ett nummer digitalt og 3 trykte
nummer (vedtatt på årsmøte). Berner’n nummer 3
planlegges foreløpig digitalt.
Kommer tilbake til dette over sommeren.
Nytt medlem til utstillings-komiteen etter at medlem har
trukket seg.
UK tar saken internt på neste møte.
Eventuelt
- Berner-kalender for 2022. Ønske fra produsent
om cash-back. Dette går tilbake til medlemmer
som bestiller katalog.
-

Nytt fra styret – gjennomgang av innlegg i
Berner’n.

-

Dato for neste SU-møte: 6.-7. november.
Styremøte i forkant fredag 5. november.
Lokasjon: Gardermoen hotell.
Avdelingene gjøres kjent med dato.
Avdelinger oppfordres til å komme med forslag til
saker til kommende SU. Ønskelig at dette
kommer inn 1,5 måned før avvikling.

-

Dato for neste styre-møte flyttes til 15. juni,
Solveig sender oppdatert link.

-

Lagerbygning: Bygging vil være i gang i løpet av
september. Lageret er temperert. Medfører at alt
utstyr til klubben samles på ett lager.

Steinar

Jon, Bjørg A

Jon, Stine og HansReidar

Hans Reidar /
Dagfrid
Frode

Solveig

Solveig

Dagfrid

Norsk Berner Sennenhundklubb
-

-

Takk for møtet

//Solveig sekretær

Årsmøteprotokoller skal sendes til styret og
avdelingene oppfordres til å lage egen lenke på
hjemmesiden under avdelingene hvor disse lastes
opp.

Avdelingsledere

Oppdukkende begrep Bruksberner. Endrer dette
til Bernere i bruk / brukshund. Viktig å være obs Jon
på ordvalg slik at vi ikke ender opp med begreper
som Utstillingsberner og Bruksberner.

