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Årsmelding for NBSK avd. Rogaland for driftsåret 

01.01.2021 til 31.12.2021 
Avdeling Rogaland følger hovedklubbens regelverk om at alle regnskaper, budsjett og alle rapporter skal være 
utarbeidet pr. 31.12.2021. 

Styret har gjennomført sin aktivitetsplan i samsvar med Norsk Berner Sennenhundklubbs lover;  
”Klubbens formål” og ”Retningslinjer for avdelingen, pkt. 2”. 

Aktiviteter 
 

14.febuar Årsmøte NBSK avd. Rogaland 

26.august Utstillingskomitémøte sentralt 

5.september Bernerspesial – NBSK avd. Rogaland 

24. oktober Aktivitetsdag i parken 

6-7. november SU-møte i Oslo 

7. desember Grøtfest 

18.desember Byvandring 

24.desember Tur til Kubbetjørn 

 

Det har i år vært lite aktiviteter grunner Covid-19. NBSK avd. Rogaland har forholdt seg til lokale og nasjonale 
retningslinjer. Vi har prøvd å være litt mer aktive på facebook og har hatt noen bildekonkurranser der.  
 

Hundekjøring av funksjonshemmede 
Omtrent hver onsdag har trekkegjengen stilt opp og kjørt beboere på Haugen Bofellesskap.   
Trekkingen følger skolens ferier.  
Beboerne trives i kjerra, og hundeførerne er like ivrige uansett vær. Dette er blitt en tradisjon som vi ønsker å 
fortsette med og vi har i år hatt 4-6 trekkhunder. Meld dere til tjeneste – det er et veldig givende arbeid ☺ 

Kløvtur 
Vi skulle arrangere gullmerket (og bonse og sølv), men den ble avlyst da corona-pandemien blusset opp.  
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Rogaland Hundepark, Bråstein, Sandnes 
Avdelingen har søndager som treff-dag, og håper at aktiviteten her kan ta seg opp neste år når 
smittesituasjonen er under kontroll.  
Ellers driftes området i lag med NMHK (Norsk MiniatyrHund Klubb) avdeling Rogaland.  
Avdelingens representanter i Rogaland Hundeparks styre har vært Mary-Ann Kjeldsen, Mona Aksdal, Stine 
Tjåland. 

Vi arbeider med å ferdigstille det nye toalettet. 

Utstillinger 
5.september arrangerte vi vår Bernerspesial i Rogaland Hundepark.  

Webside / Facebook side 
Offisiell facebook side er linket, slik at den er åpen for alle via www.nbsk-rogaland.com.  
Hovedklubbens webside er oppdatert med jevne mellomrom. 

Samarbeidsmøte 
På vårens møte var vi representert med Nina Uthaug. 

På høstens møte var vi representert med Nina Uthaug og Mona Aksdal. 

Styret 
Avdelingsstyret har i perioden bestått av: 

Leder:    Nina Uthaug 
Nestleder:   Stine Tjåland   
Sekretær:   Stine Tjåland 
Kasserer:   Mary Ann Kjeldsen 
Styremedlem:   Mona Aksdal  
Styremedlem:  Bjarne Sortland  
Varamedlem:   Hilde Nygaard   

Det har i perioden fram til 31.12.2021 vært avholdt 6 styremøter. 2 av disse var digitale.  

http://www.nbsk-rogaland.com/

