Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra Styremøte nr. 9 - 2021
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Onsdag 24. november 2021
Teams
Frode, Dagfrid, Hans-Reidar, Alf Gunnar, Steinar, Turid, Solveig og Jon
Solveig Aarbogh

#
0

Sak
Referat fra forrige møte
Referatet ble gjennomgått, flere punkter er endret i forhold til
presiseringer.
17/21 Evaluering av SU
- Lokasjon Garder kurs- og konferansesenter: Bare positive
tilbakemeldinger på stedet. God mat. Trivdes med lokalene i
forhold til størrelse på klubben og de fremmøtte.
- Innhold og form
o Komite og avdelingsrunde er moro og nyttig hver eneste
gang. Tydelig at deling mellom avdelingene begynner
bære frukter.
o Opplæring på nettsted var nyttig.
o Folk skrøt av stemning på møtet. Det var et veldig
positivt møte. Høyt under taket, åpne diskusjoner med
god tone og godt klima hvor man ble lyttet til.
o Positivt at samtlige avdelinger hadde tatt sakene på
forhånd e med sine medlemmer.
o Avd Nord hadde med seg 16-åring med som observatør.
Kanskje vi må satse på å ha med flere ungdommer
fremover for å sikre rekruttering i klubben.

Ansvar
Solveig

-

8/21

Hva tar vi med oss til neste gang:
o Kort gjennomgang av referat etter møtet før det sendes ut i
etterkant av møtet.
o Booke for høsten 2022 på Garder Kurs- og konferanse så
snart vi vet dato for utstillinger og RS . Dagfrid sjekker.
Berner ’n 2022:
På bakgrunn av SU 2-2021 legger vi opp til 4 papirutgaver i 2022.
Samtidig bruker styret tid på å finne nettløsninger som fungerer bedre enn
dagens.
Dette kombinert med å finne billigere løsning på trykkeri.

Dagfrid /
Solveig

Stine/ Frode /
Hans-Reidar
og Jon

Økonomi
23/21 Budsjett 2022
Egen sak på styremøte 8. desember
24/21 Revidering og vedtak om tilganger i HAK
Styret foretar en gjennomgang på hvem som skal ha tilgang til ulike
databaser.

Steinar

Frode

Norsk Berner Sennenhundklubb
Neste styremøte 8. desember:
Budsjett 2022
Fordeling av oppgaver til årsmøte:
- Årsmelding – Solveig og Frode
- Styrets arbeidsprogram – Dagfrid og Hans Reidar

Evt:
1. Facebook-sider og informasjon om rasen.
Lildog ønsker informasjon om rasen når de skal lansere nettsidene
sine. Jan Roar har svart ut. Dagfrid snakker med HAK slik at
disse også er orientert.
2. Hedmark: Sender søknad om støtte til leie av kontor for
medlemsmøte
3. Info: Frode bedt om å stille til intervju med Hundesport.

Solveig Aarbogh
referent

