
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Styremøte 4/21 NBSK 

 

 

Referat til STYRE-møte 

Tid: Tirsdag 15. juni 2021 

Sted: Teams  

Innkalling til: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Hans Reidar Berge, Steinar Granlund, Alf Gunnar 

Sandvik (forfall), Jon Jerre - ressurs, Turid Wettre – vara 

 

 

Saksliste 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

 Referatsak – gjennomgang ref 3-21 

 

- Brev til brukshundkomite ang betegnelse.   

- Jon har redigert dette på hjemmesidene 

Bernere i bruk.  

 

 

Solveig 

 

Frode 

Jon 

 

08/21 

Digitale løsninger:   

Nytt møte i neste uke. 

Spørreundersøkelse kommer i Berner’n og legges på 

hjemmesida med ønske om tilbakemeldinger fra 

medlemmer. I tillegg kommer spørsmål til komiteene 

om deres behov. 

Teknisk sett er det avhengig av tilnærming. Skal 

komiteer og avdelinger legge ut informasjon selv, eller 

skal det være en hjemmeside-komite? 

Dersom det er store krav til at komiteer gjør ting selv, 

så kan det være nyttig å bytte plattform.  Hvis ikke kan 

det la seg gjøre med dagens tekniske løsning. 

NKK driver også ser på nye løsninger.  Usikkert hva 

dette betyr for oss. 

Å gå over til ny plattform kan medføre at 10 års 

erfaring blir borte. 

Spennende med tilbakemelding fra avdelinger, 

komiteer og enkeltpersoner.  Viktig at dette benyttes nå 

som viktige beslutninger i denne saken skal avgjøres. 

 

 

 

 

 

Jon/Hans Reidar /Stine 

15/21 - Medlemstall / økonomi v/ Steinar: 

Fin utvikling på medlemstall – 907  betalende 

medlemmer (inkl 2 æresmedlemmer og 11 

vervede.  

-   

 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Eventuelt Premie til Rasespesial Hedemark 

Treskilt med berner og velkommen fra 2008 funnet fra 

effektkomiteen.  Denne brukes nå som premie på 

spesialen 21. august.   

Britt Nyberg som dømmer.  Storcert også til denne 

 

Effektkomiteen:  

- Masse refleksvester på lager – deles ut på SU i 

november. Til bruk som premier på utstilling 

og til funksjonærer utstilling. 

- Jubileumsbøker  

 

Neste styremøte er 15. august.   

- Oppdatering av link med saksliste ca 1 uke før 

møtet. 

- Informasjon legges ut også på FB-side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig 

 

Jon 

 

Vel møtt! 

 

//Solveig sekretær 

 

 

 


