
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Referat fra Styremøte nr. 11 – 2021/2022 

Tid: Onsdag 12. januar 2022  

Sted: Teams 

Tilstede: Frode, Dagfrid, Hans-Reidar, Alf Gunnar, Steinar, Solveig, Turid, Jon 

Forfall:  

Referent: Solveig  

 

 

 

 

# Sak Ansvar 

1 Referat fra forrige møte ikke gjennomgått 

 

 

 

 

23/21 

- Årsmøte – utforming og innhold. 

o Årsberetning og styrets arbeidsprogram – utkast – sendes 

ut til styret for gjennomlesing. 

- Budsjett:  

o UK:Lite underskudd på 7-8000 kr.  Nøktern vurdering 

med tanke på antall utstilte hunder. 

 

- Ferdigstilling av budsjett før SU og årsmøte 

- Elektronisk stemmegiving 

Stemmesedler legges ut på hjemmesiden tre uker før årsmøtet. 

Elektronisk stemmegiving for deltakere på årsmøtet. 

o Kolonner For og Blank.   

o Tester ut plattformer for elektronisk avstemming. 

 

- Status VK og RK 

o Valgkomite (VK) er i gang etter at Kjersti måtte trekke 

seg av personlige årsaker.   

o Redaksjonskomite (RK) – Frode/ Solveig tar kontakt 

med redaktør for videre avklaring. 

- Styret skal til neste år sørge for å ha korte og konstituerende 

møte med alle komiteer. 

- Digitalisering av Berner’n.  Jon utarbeidet utkast til SU med 

behandling i årsmøtet. 

- Nettsted: Jon utarbeider utkast til SU med behandling i årsmøtet. 

- Form på årsmøtet: Digitalt.  Har mulighet til å nå alle 

medlemmer i hele landet.  Invitasjon på klubbens nettsted, 

facebook-sider og avdelinger. 

o Stemmesedler:   

▪ Styret sender in forhåndsstemmer skriftlig 

▪ Steinar tar ut medlemsliste 3 uker før årsmøte 

(lør 19. februar 2022)   

• Jon og Frode ser på OBOS-systemet  

Solveig, 

Hans-Reidar 

 

 

Hans-Reidar / 

Dagfrid 

 

 

 

Jon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/21-

22 

Berner’n nr 4 fra 2021 er ikke kommet ut.  Styret jobber opp mot 

redaksjonskomiteen. 

Hans Reidar, Frode og Jon prøver få i gang ny kontrakt i 2022 ang 

trykking fredag fk. 

 

 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

24/21-

22 

VK:  

Styret i NBSK godkjenner at Stine Tjåland og Hilde Valestrand i 

samarbeid ivaretar de arbeidsoppgavene valgkomiteens leder har ansvaret 

for frem til årsmøtet 2022 er feridg. 

Styret setter stor pris på at disse stiller seg til disposisjon og bidrar i det 

viktige arbeidet med å finne tillitsvalgte til NBSK. 

 

25/21-

22 

Varsel om SU-møte 12. feb. sendes avdelingsledere 

Varsel sendes ut til avdelinger uke 3 

Innkalling med saksliste til SU sendes ut ca 29. januar. 

 

Solveig 

 Neste møte: 26. januar kl 19.30 

 

- Oppfølging på digital avstemming 

- Årsmelding og Styrets arbeidsprogram – innspill 

- Budsjett – evt 

- Innhold SU 

 

 

 

Solveig  


