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# Sak Ansvar 

1 Referat fra forrige møte 
 

 

   

23/21 Budsjett 2022 
Det foreligger pt ikke forslag til budsjett fra UK.  Påmeldingsavgift til 
utstillinger er essensielt for å lage et budsjett til UK.  Denne må fastsettes 
før budsjett kan utformes.  Styret tar et initiativ til å få dette på plass. 
 
Videre ønsker vi å jobbe med å skape felles forståelse i forhold til 
arrangering av utstillinger og underkjenning av disse. Skal hver enkelt 
avdeling sitte med buffer i tilfelle underkjenning, eller skal disse pengene 
kunne brukes på aktiviteter i avdelingene, og at styret sitter som 
garantist i tilfelle dette skulle skje?  Styret og UK bistår og hjelper 
avdelinger i rutiner for å sikre at utstillinger ikke underkjennes.    
Avdelingene er selvstendige organisasjoner.  Økonomisk er de uavhengig 
av hovedklubben med eget organisasjonsnummer.   
Dette settes opp som sak til SU-møte hvor en søker komme frem til 
prinsipper for hvordan dette kan foregå dersom hovedklubben skal være 
selvassurandør.   
 
HAK har sendt utkast til budsjett. 
 
Medlemmer: 978 betalende. 14 meldt seg ut.  20 vervede hvor flere har 
betalt.   312 000 kr i inntekter.  Kennelklubben meldt 50 kr økning.  I et 
realistisk perspektiv, setter vi kontingent til 300 000 kr.  
 
SU: For neste år går man tilbake til at avdelinger betaler egenandel til 
møtene. 
 
Ser ikke for oss noen økning i medlemskontingent til NBSK.  Når vi 
snakker medlemsavgift, så er dette for 2023. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hans-Reidar 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

 

Evt NKK og representantskapsmøte.  Hvem skal representere NBSK? 
Bjørg er allerede inne som leder av region Rogaland NKK. Bjørg tilbyr seg 
å være vararepresentant for NBSK i og med at hun allerede er i møtet, og 
gjennom sin rolle i klubben er vel kjent med vårt syn. Styret er urolig for 
eventuell rolleblanding når klubbens og regionenes syn er forskjellig. 
Styret må ha en videre diskusjon om representasjon. Dagfrid tar et møte 
med Bjørg på forhånd. 
 

 
 
Dagfrid 

 Neste møte: onsdag 12. januar 19.30 – 22.00 
Saker:  

- Årsmøte – utforming og innhold. 
- Ferdigstilling av budsjett før SU og årsmøte 

 

 
 

   

 

 

Solveig  


