
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Styremøte 6/21 NBSK 

 

 

Referat til STYRE-møte 

Tid: Torsdag 30. september 2021 

Sted: Teams  

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

Sandvik, Jon Jerre - ressurs, Turid Wettre – vara 

 

 

Saksliste 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

 Referatsak – gjennomgang ref 5-21 

-  Lovforslag og avslag fra NKK – tas opp på 

SU før årsmøtet. 

- Status digitale løsninger – ikke avklart.  Sak 

behandles videre på SU. 

- Gode tilbakemeldinger på 

Hedemarksutstillinga.  Mye å gjøre for 

ringsekretær med så mange påmeldinger. 

Mye premier til alle og nydelig vær.  Telting 

veldig bra organisert. 

 

Solveig 

 

 

 

 

Saker fra mail: 

- Sak fra NKK om nye etiske grunnregler ang 

innavlsgrad for avl.   

a. Videre bringe dette til HAK. 

- Mail fra styret ang rutiner for utsending av 

Berner’n til veterinærer strykes.  Antallet 

trykte kan reduseres ved å ikke sende ekstra til 

avdelingsledere.   

Antall returblader er nå sunket fra ca 40 ned til 

25.  Dette skyldes i hovedsak at noen ikke 

retter opp adresser i NKKs register.  

Saken bringes inn for SU i november. 

 

- Mail fra Jon 

-SU saker lett tilgjengelig på 

nettsidene 

- Opplæring i bruk av nettsider 

- HAK - bytte av medlem:  Tony Winje 

oppnevnt for Mia Karoline Sandøy som har 

trukket seg. 
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15/21 Økonomisk status: 

Fortsatt god likviditet.  Fremover skal SU arrangeres, 

og vi får inn momskompensasjon.  Nye medlemmer 

kommer inn: totalt 958.  

Siden vi går med overskudd, så bør noe av dette gå 

tilbake til medlemmene / klubbene for inneværende år.  

Hovedklubben sponser nå treningsavgift til Drammen 

hundepark.   

Minne avdelingene på å sende årsmøtereferat med 

regnskap til styret, og de skal ligge på avdelingenes 

sider til NBSK.  Viktig at styret vurderer og gir 

tilbakemelding ut til avdelingene. 

  

Leie av midlertidig lager - Spørsmål fra UK 

Dagfrid jobber med saken – trenger tilgang til lager 

etter 17. oktober.   

Avventer med minilager i Bærum til vi har nytt lager 

på plass.   

 

17/21 SU- Status 

                - påmeldinger – 15b stk pr nå 

                -innkomne forslag til saker 

Påmelding frist 8.10.   

 

Innkomne forslag til tema: 

- Helseutfordringer hos Berner’n.  HAKs tanker 

fremover.  Spørre Bjørg og Elisabet.   

- Useriøs avl og FINN-annonser 

o Valpeformidlinga – er denne vits når 

ingen valper er ledig 

- HD og bruk av index – har antall hunder i avl 

økt? 

- Omplassering av hunder – hvordan fungerer 

denne? 

 

- Runden – nytt fra avdelingene 

 

- Opplæring på nettsted 

 

- Berner’n og nettsider 

 

- UK’s samarbeid mellom avdelinger og 

fellesutstillinger.  Anette Søhagen og Monika 

Skavås   

 

- Forslag til ny hundelov – hva betyr dette for 

oss som hundeeiere?  NKK kontaktes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frode kontakter Bjørg 

for å så hva HAK kan 

imøtekomme 

 

 

 

 

 

 

 

Jon, Stine,  

 

 

 

Dagfrid, Anette, 

Monika 

 

 

 

Dagfrid 
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Informasjon om UKs samling: 

 

Kommet i gang.  Hensikt var å få fordelt 

arbeidsoppgaver og fremmet samarbeid.  Enighet om 

at hele komiteen møtes hvor man fortsetter arbeidet. 

 

Dagfrid / Hans Reidar  

 Eventuelt 

NBSK-mail: Fordeling av «vaktuker» for å holde 

denne ajour. Steinar og Dagfrid går gjennom denne og 

fordeler ut til styret / avdelinger.  Saker som må 

behandles raskt sendes Frode, mens saker som skal 

styrebehandles sendes til Solveig 

 

Jon tar med seg effekter som refleksvester, bøker og 

capser til SU i november.   

 

Hederspris: Deles ut på SU.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagfrid  

 

   

 

Takk for møtet! 

//Solveig sekretær 

 

 

 


