Norsk Berner Sennenhundklubb
Styremøte

Referat styremøte nr. 8/21

Tid:
Sted:
Til stede:
Forfall:
Referent:

Fredag 5. november 2021 kl. 17.00-19.00
Garder Kurs og Konferansesenter
Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Alf-Gunnar Sandvik, Turid Wettre, Hans-Reidar Berge
Steinar Granlund
Solveig Aarbogh

#

Sak
Referat fra forrige møte
Godkjent og lagt ut på nettider (nr 5 og 6/21)

8/21

Gjennomgang av elektronisk utgave av Berner’n.
- Gjennomgang av presentasjon for resultater fra
spørreundersøkelsen – skal gjennomgås på SU-møtet
- Hans Reidar introduserer med bakgrunn i historiske
fakta i morgen på SU resultater og innleder for
diskusjon.

Ansvar
Solveig

Hans Reidar

17/21 SU-møte 6.-7. november 2021 – siste avklaringer
Første møte: SU-møte i februar. Kommer tilbake til om dette skal være
hybridmøte med styret samlet fysisk. Gode grunner for å avvikle dette
digitalt;
- Årsmøtesak-orientering
- Bidrag til grønt skifte – begrense reisevirksomhet
- Smittesituasjon – være i beredskap
- Oppfølging av vedtak fra årsmøte 2021; Styrets arbeidsprogram:
Vurdering av- og utprøving av form og innhold på SU-møtene
-

Forslag ny hundelov: NKK ikke mulighet til å holde foredrag.
Viser til nettsider fra departement. Dagfrid og Frode
Hovedsak blir Digital Berner og nettsted.
Ansvar og fordeling av saker:
o Intro/ velkommen/ avdelingsrunde: Frode
o Elektronisk utgave av Berner’n: Jon / Hans R
o Opplæring nettsted: Jon
o Diskusjon i hvordan bruke nettsted
o UK: Anette og Dagfrid
o Komiterunde: Frode
o Hundeloven – utgått og er stattet med: Dagfrid / Frode

For dette SU-møtet dekker hovedstyret alle reise- og boutgifter for
delegatene. Dette inkluderer også observatører.
Ellers har avdelingene en egenandel på 500 kr. Resten dekkes av styret.
Se retningslinjer.

Styret

Norsk Berner Sennenhundklubb
18/21 Fastsetting av dato årsmøte 2022
12. mars 2022
- Forslag: Digitalt møte (Hybridmøte) for å kunne gjøre møtet
tilgjengelig for medlemmer over hele landet. Koronasituasjon bekymrer
videre.
- Kontakt til valgkomiteen – Frode har gjort dette.

Frode

Liste over kandidater skal gjøres kjent ihht instruks. Leder valgkomite er
Kjersti Rosvoll
Forslag fra medlemmer og avdelingene skal være styret i hende 8 uker
før årsmøtet. Dette behandles i SU 12. februar 2022.
Kunngjøres i julenummer på Berner’n og på nettsidene. Dette er sendt til
Bernern av sekretær
19/21 Fastsetting av dato SU vår 2022
Lørdag 12. februar 2022
Foreligger det styremøtevedtak på at dette kan være digitalt? Styremøte
30. 9 ble bestemt fysisk. Likevel er det kostnads- og tidsbesparende å
prøve ut hybrid møteform for å kunne
Vedtak: Prøver ut hybridmøte som øvelse før årsmøtet.
Forslag på møtested Veritas på Høvik. Jon sjekker ut.

Jon

Jon sjekker ut om det finnes apper for anonym avstemming til årsmøtet.
(NKK har et opplegg på dette – se hjemmesiden til NKK/ klubber og
forbund)

Henvendelse fra Autoriserte Hundedommeres Forening som ser
22/21 behovet for å samle norske eksteriørdommere til konferanse for
gjennomgang av rasestandard. Tema for konferansen er «Dommerens
rolle og oppgaver i og rundt ringen»
Styret er positive til henvendelsen.
Styret ser dette også som et innspill for å påvirke i forhold til bernerens
forhold i utstillingsringen jf plass i og utenfor ringen med hensyn til å få
vist frem hundens anatomi.
Styret innstiller på å bevilge 10 000 kr til Autoriserte hundedommeres
forening.
Vedtak:
1. Bevilgning til dommerforening: 10 000 kr umiddelbart
2. Starte forarbeid til dommerkonferanse i egen regi for berernen i
løpet av 2024.

Dagfrid

Norsk Berner Sennenhundklubb
Solveig Aarbogh
referent

