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Forslag til SU-1-2022 (oppdatert 24.1.2022) 

 

Veien videre for Berner’n  

 

På SU i november 2021 ble 

resultater fra spørreundersøkelsen, 

som ble gjennomført høsten 2021, 

presentert og grundig diskutert. 

Spesielt to spørsmål og svar var 

interessante med hensyn på 

innholdet. 

På spørsmålet om «Hva liker du å 

lese i Berner’n?» svarte majoriteten 

temaer som hverdagsstoff, helse, 

avdelingsnytt, generelt om rasen og 

avl, SGS, tema brukshund osv. 

Resultater fra utstillinger og 

rasespesialer, mestvinnende o.l. 

fikk betydelig lavere oppslutning (se 

figuren nedenfor). 

På spørsmålet «Hva kunne vært fjernet fra Berner’n?» kom det tydelig frem at utstillingsresultater 

kan fjernes. Også faste lister (som likevel finnes på nettstedet), mestvinnende o.l. kunne fjernes (se 

figuren under).  

 

Forslag SU 1: Basert på tilbakemeldingene fra SU på spørsmålet om hvorvidt Berner’n kan utgis i 

digital form (ett eller flere/alle numre), foreslår Styret at Berner’n for 2022utgis som tidligere med 4 

nummer – som et fysisk blad som sendes til alle medlemmene.  
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Men, for å spare kostnader har Styret innhentet tilbud fra et annet trykkeri, basert på at det utgis fire 

nummer. 

Basert på disse tilbakemeldingene foreslår Styret at innholdet i Berner’n heretter primært forsøkes 

fylles opp med typisk stoff som hverdagshistorier, helse, informasjon om aktiviteter som foregår 

rundt omkring i berner-Norge. Dette fylles opp så langt det lar seg gjøre innenfor de på forhånd 

bestemte antall sider per nummer (f.eks. tre nummer på 96 sider og ett på 128). Bare i den grad det 

deretter er sider til overs, kan disse brukes til utstillingsresultater, mestvinnende osv.  

Dette krever imidlertid at klubbens medlemmer er flinke til å sende inn stoff – alle avdelingene 

oppfordres til å oppmuntre sine medlemmer om å sende inn stoff.  

Digitalisering av Bernern 

Et spørsmål adresserte hva man synes om å digitalisere en eller flere nummer av Berner’n. 

Overraskende mange svarte OK/Fint (41,6%) gitt at det frigir midler til andre tiltak. 

 

Forslag SU 2: Styret foreslår at det inntas i arbeidsprogrammet for 2022 at man jobber videre med å 

finne økonomisk akseptable og gode funksjonelle digitale alternativer, slik at man har gode 

løsningsforslag den dagen behovet igjen dukker opp. 

 

Oversikt over utstillings- og andre resultater i eget dokument 

Et moment som har vært nevnt er at det er viktig å ta vare på relevante utstillingsresultater og andre 

resultater for fremtiden, og at det sårbart dersom dette bare lagres på nettet (f.eks. dersom 

klubbens nettside skulle bli hacket).  

Eksempelvis heller lage ett eget blad/dokument – en slags NBSK resultatårsrapport – der alle årets 

resultater samles. Dette dokumentet kan gjøres tilgjengelig elektronisk på nettet for alle, og det kan 

trykkes et visst antall dokumenter som sendes til de som er interessert, mot f.eks. selvkost for 

trykking (bestilling må dermed gjøres innen en gitt tidsfrist).  
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En annen ide som har vært presentert er å samle alle resultater i ett nummer av Berner’n. Ulempen 

med dette er at da har man en unødvendig kostnad med å trykke opp og sende ut ca. 1.000 blad, 

med et innhold som bare en relativt liten del av NBSKs medlemmer er interessert i.  

Forslag SU 3: Styret foreslår derfor at man sammen med redaksjonskomiteen, utstillingskomiteen og 

brukshundkomiteen ser på løsninger som ivaretar behovet for oversikt og lagring av resultater på en 

kosteffektiv og brukervennlig måte.  

 


