
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Styremøte 5/21 NBSK 

 

 

Referat 

Tid: Torsdag 12. august 2021 kl 19.30-22.00 

Sted: Teams  

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

 Jon Jerre (ressurs), Alf Gunnar Sandvik,  

 

 

 

Saksliste 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

 Referatsak – gjennomgang ref 4-21 Solveig 

08/21 Status digitale løsninger 

- Spørreskjema og link 

- Innkomne svar 

Svarene kommer til Stine.  Ser ikke ut som om det er 

kommet inn mange svar.  Avdelingene bes om å pushe på 

medlemmer i forhold til tilbakemeldinger. 

 

Hans Reidar. 

16/21 Lovforslag og avslag fra NKK. Videre konsekvenser for 

styret og vårt arbeid med valgt medlemmer og 

komitemedlemmer.  Slik saken står nå, så gjelder det 

gamle lovverket.  

Steinar opplever at dette fratar medlemmer rettigheter til å 

bestemme hvem som skal sitte i komiteer.  Fra NBSK’s 

side er dette gjort for å fremme medlemmenes 

medbestemmelsesrett. 

Forslag om at medlemsmøtet kommer med forslag til 

komitemedlemmer, og at styret velger medlemmer og gjør 

vedtak i henhold til dette. 

Saken må opp igjen på neste årsmøte.  Valgkomiteen (vk) 

må få beskjed selv om dette i utgangspunktet ikke endrer 

på vk’s oppgaver. 

 

 

 

 

 

 

Frode / Steinar/ 

Hans Reidar 

17/21 SU i november.  Innhold. Refleksjon i forhold til mulige 

tema:  

- Det grønne skiftet – holdninger og verdier for oss 

som hundeeiere 

- Valpekjøpere og informasjon. Hva bør en valpekjøper 

se etter, og hva bør en oppdretter informere om?  

Holdninger over verdier i forhold til forsvarlig avl. 

HAK tar saken videre. 

- Annonsering på FINN – hva kan klubben gjøre?  

Juridisk har vi ikke noen påvirkning dersom det ikke 

Alle  

 

 

 

 

Bjørg 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

er forhold som går på dyrevelferd. Holdninger i 

klubben. 

- Berner’n og Berner’s fremtid. 

Konferansehotell: Garder kurs og konferanse er valgt til 

dette SU. 

14/21 Webinar med Satu Ylä-Moninen – får vi dette opp på nytt 

igjen?  Flere medlemmer hadde ikke anledning til delta i 

juni. 

Ønskelig at man inviteterer dommere som er autorisert, og 

dommere som er under utdanning.  Rundt 20 stk deltok i 

juni, og de som deltok opplevde dette som veldig givende.   

HAK tar kontakt med Satu på nytt og avtaler nytt webinar. 

 

Bjørg 

 Økonomi:  

13 vervede medlemmer, 935 medlemmer og 2 

æresmedlemmer.   

Avdelinga har god likviditet og overskudd. 

 

 

Steinar 

Evt - Hedemarksutstilling: 

Påmeldt 110 voksne og 6 valper.  Fikk dispensasjon 

for gjennomføring mot at dommer får kort ned på 

kritikken. 

- Berner’n: Sekretær og 1. vara, helse og avlskomiteen, 

medlemskontigent må rettes opp i melding til 

redaktør. 

 

- Brev til mestvinnende 2020 og utdeling av diplomer 

og ikke påmeldt Hedemark. 

 

Dagfrid 

 

 

 

Solveig sender 

egen oppdatering til 

Stine. 

 

Dagfrid 

 

 

//Solveig sekretær 

 

 

 


