NBSK, avd. Asker & Bærum
Referat fra Årsmøte
Tid:
Sted:
Deltakere:

Onsdag 2. februar 2022, kl. 19:00
Møtet ble holdt digitalt (Teams)
Jon Jerre, Truls Fagerberg, Nina Eskedal, Rune Hval, Tone Ramberg, Nicolai Brechan,
Ellen Jerre, Tore Wilhelmsen, Hilde Hallan

Saksliste
#
1

2

3

Sak
Åpning
Valg av møteleder og referent
Ingen innkommende saker, utsendte saksliste er den gjeldene.
Møteleder: Jon Jerre, referent: Truls Fagerberg
Årsberetning
Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen (legges ut på avdelingens hjemmeside før
årsmøtet):
Jon gjennomgikk årsberetningen. Årsberetningen godkjent av årsmøte med enkelte
ubetydelige justeringer.
Årsregnskap og budsjett
Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet for 2021 og budsjettet for 2022.
Rune Hval og Åge Rolandsen gjennomgikk regnskapet. Lite aktivitet/bilag grunnet
pandemien men økonomien er god. Eksempelvis har vi fått 4610 fra grasrotandelen.
Regnskap korrigert grunnet doble innbetalinger på abonnementsavgiften. 23 betalende
medlemmer i 2021. Åge lager en revidert versjon av revisjonsrapport med riktige tall.
Revisor tilrår godkjenning. Regnskap godkjennes.
Rune gjennomgikk budsjett for 2022. Behov for noen små justeringer på
inntektsbudsjettet/utgiftsbudsjettet, korrigert i møtet, budsjettark oppdateres.
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Årsregnskap og budsjett godkjent med justeringer.
Valg
Valgkomiteen (Trine Soot og Ellen Jerre) har følgende innstilling:
Styret:
Jon Jerre – Leder. Ikke på valg.
Truls Fagerberg – Nestleder. Gjenvalg for 2 år.
Tore Wilhelmsen – Styremedlem. Valg for 2 år (nytt medlem)
Nina Eskedal – Styremedlem. Ikke på valg
Rune Hval – Kasserer. Gjenvalg for 2 år
Nicolai Brechan – Varamedlem. Gjenvalg for 1 år
Tone Ramberg ønsker å tre ut av styret.
Revisor:
Åge Rolandsen – Revisor. Gjenvalg for 1 år

NBSK, avd. Asker & Bærum
Valgkomite:
Trine Soot – Gjenvalg for 1 år.
Ellen Jerre – Gjenvalg for 1 år.
Alle ble valgt.
Spørsmål om valgkomiteen har spurt hele medlemsmassen, men styret har forespurt
sittende styre, som har tatt gjenvalg, med et unntak (som stilte med/foreslo egnet
kandidat). Vurdere å gå bredere ut til avdelingen ved neste valg.
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Aktiviteter 2022
Gjennomgang av planer for aktiviteter for 2022.
Listen under er forslag fra årsmøte.
• Møteplassen er på Levre skole, andre steder er vurdert, men det har vært svært
glatt. Vurderer steder utover våren.
• To søndagsturer.
• Temakvelder, med idé om førstehjelp, korsbåndskader.
• Rallylydighet.
• Agility.
• Lydighetstrening.
• Søkekurs ved søndagstur.
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Eventuelt
SU avholdes 12.02.2022, avholdes digitalt. Lenke på berner-sennen.no.
Berner`n nr. 1-2021 litt forsinket.
SU diskuterte digitale utgaver av Berner`n men lunkent. Det blir derfor foreløpig
papirutgaver. Justering på innhold, mindre utstillingsresultater, mer historier etc.
Oppfordrer medlemmene til å sende inn stoff.
Spørsmål rundt dette kullet med berner-valper som ble sendt til FOD. Jon orienterte litt fra
diskusjoner i NBSK om dette.

____________________
Jon Jerre
Leder NBSK avd. Asker & Bærum

Truls
Fagerberg
________________________

Truls Fagerberg
Nestleder NBSK avd. Asker & Bærum

NBSK, avd. Asker & Bærum
Årsberetning 2021

I året som har gått har NBSK avd. Asker og Bærum gjennomført 6 styremøter siden forrige årsmøte
(som ble holdt 25. november 2020). Pga. korona har det ikke vært avholdt medlemsmøter.
Styret har i 2021 bestått av:
•
•
•
•
•
•

Jon Jerre, Leder
Truls Fagerberg, Nestleder
Rune Hval, Kasserer
Nina Eskedal, Styremedlem
Tone Ramberg, Styremedlem
Nicolai Brechan, Varamedlem

Medlemstallet i NKKs database (registrert på NBSK, avd. Asker & Bærum) pr. desember 2021 er totalt
44 (hvorav 4 hustandsmedlemmer).
Abonnements- og deltakeravgiften (kr. 300) til avdelingen ble betalt av 23 personer, av disse er 17
medlemmer av NBSK, og 6 andre som likevel ønsker å støtte avdelingen og motta medlemsbladet
Berner-Nytt.
Økonomien er fortsatt god. Det ble besluttet på årsmøtet i november 2020 at regnskapsåret heretter
skulle endres, til nå å følge kalenderåret. Tidligere gikk regnskapsåret fra 1. november til 31. oktober.
Årets aktiviteter, som året før, ble sterkt redusert grunnet Koronapandemien.
Onsdagstreffene har vært gjennomført, men mange onsdager, spesielt på vårparten, ble avlyst pga.
korona. Marianne og Alf Gunnar Sandvik var instruktører onsdagene vi hadde agility (2 ganger) og
rallylydighet (4 ganger) instruerte oss. Vi gikk fellesturer i område rundt Høvik i Veritasparken, på
Fornebu og Levre skole som nå var åpnet igjen og ferdig bygget. Avdelingen har fått skriftlig
bekreftelse fra rektor ved Levre skole om at vi kan være på skolens område (trening og hundetrekk).
Sommeravslutning var i hagen til Henie Onstad Seniorsenter.
Hundetrekket for kommunen har vært gjennomført i betraktelig mindre antall i år (fire i høst). Vi har
nå 4 trekkhunder, og har behov for å få flere.
Hundetrekk for Bærums Verk (julegate, sommer- og høstarrangementer) ble alt avlyst pga. korona
Trekkhundkurs var planlagt gjennomført i slutten av november 2021, men ble avlyst da en av
instruktørene ble syk. Invitasjon ble også sendt til avd. Oslo og omegn, med stor påmelding derfra.
Opplæringen tas opp igjen til våren.
Klappehund/Besøkshund – alle besøk i 2021 ble kansellert pga. korona. Men, vi hadde en
agilitytrening utendørs ved det nye bo- og behandlingssenteret Lindelia (juni), med svært mange
tilskuere. Vi har for tiden 5 klappehunder og har behov for flere.
Søndagsturen på vårparten ble avlyst pga. korona. Men, på høsten hadde vi to turer, den
tradisjonelle turen i Frognerparken (dog uten saccovogner denne gangen i mangel av trekkhunder
den aktuelle dagen) og en noe lengre tur i Kjekstadmarka.
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NBSK, avd. Asker & Bærum
Temakveldene – disse ble avlyst på vårparten. Derimot, høsten (5.11.2021) arrangerte vi et digitalt
møte med Helse- og avlskomiteen (HAK) i NBSK. Temaet var bernerns helse og arbeidet NBSK gjør for
å bedre bernerns helse. Siden møtet ble arrangert digitalt inviterte vi medlemmer fra hele landet.
HAK stilte med 4 personer. Ca. 35 personer deltok på temakvelden via Teams.
Berner-Nytt: På grunn av korona og kraftig redusert aktivitet gjennom året, ble det besluttet å bare
utgi ett nummer av avdelingsbladet, nemlig julenummeret i desember 2021, utgitt i fargetrykk. Vi
valgte nytt trykkeri (Arba Grafisk) som tilbød betydelig lavere pris enn tidligere trykkerier.
Fakkelturen var planlagt 15. desember for å markere avslutning for 2021. Turen ble imidlertid avlyst
pga. koronasituasjonen.
NBSKs SU-møte ble avholdt både 14.02 (digitalt møte) og helgen 6.-7.11 (fysisk møte), og Jon deltok
som representanter for avdelingen på begge møtene.
Påskemoro måtte avlyses grunnet Korona.

Jon Jerre
Leder NBSK avd. Asker & Bærum
02.02.2022
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Norsk Berner Sennenhund klubb
Avd. Asker og Bærum

Resultatregnskap
Regnskapsår 2021 (01.11.2020 - 31.12.2021)
Regnskap 2021

Regnskap 2020

Budsjett 2021

Driftsresultat
Driftsinntekter
6.900
0
0
4.610
556
1.825
13.891

8.928
4.000
600
4.151
573
4.051
22.303

9.000
8.000
3.000
4.100
500
0
24.600

Sum driftskostnader

9.104
436
4.344
902
0
320
19
15.125

5.515
2.000
4.268
4.061
3.139
0
34
19.017

18.000
4.000
4.300
1.500
1.000
2.600
1.000
32.400

Driftsresultat

-1.234

3.286

-7.800

8
8

11
11

-1.226

3.297

Abonnements-avgift
Julegate/trekk-inntekter
Klappehund-inntekter
Grasrot-andel / Spond
Utbytte Gjensidige
Momskompensasjon NKK

Sum Driftsinntekter
Driftskostnader
Trykking Berner-nytt (inkl. porto)
Temakvelder og instruktør trekk
Forsikring
Bidrag sosiale arr. + gaver
Materiellutskiftning / rep. vogner og seletøy
Deltagelse NBSK / SU møter
Andre innkjøp

Finansinntekter
Renteinntekter bank

Sum Finansinntekter

Årsoverskudd

Merknader:
Dette året har vi endret regnskapsår fra 1/11 - 31/10 til å følge kalenteråret. Regnskapet for 2021 representerer derfor 14 måneders drift:
1/11-2020 til 31/12-2021
På grunn av Covid-19 har aktiviteter blitt avlyst. Det har derfor ikke blitt inntekter for Klappehund Trekk-oppdrag i 2021. Temakvleder har utgått.
Det har utkommet 1 medlemsblad "Berner-nyt" på slutten av 2020 og et med stort opplag i desember 2021.
Utbytte fra Gjensidige har tidligere blitt presentert som en finansinntekt, men er nå flyttet til inntekter ihht budsjett.

Balanse
Regnskap 2021

Regnskap 2020

Eiendeler
Kundefordringer
Forsikring for 2022 er betalt i 2021
Bankinnskudd

Sum Eiendeler

0
4.481
28.211
32.692

1.173
0
35.284
36.457

-1.226
0
600
33.318
32.692

0
3.139
0
33.318
36.457

Gjeld og egenkapital
Udisponert resultat
Kostnader vedlikehold vogner, utbetales november 2020
Mottatt 2 medlemsavgifter som gjelder 2022
Egenkapital

Sum Egenkapital

REVISJONSRAPPORT 2021
Til årsmøte i NBSK avdeling Asker og Bærum

Jeg har revidert regnskapet for NBSK avdeling Asker og Bærum for
regnskapsåret 2021.
Regnskapet har er i år endret fra avvikende regnskapsår (01.11. - 31.10) til
regnskapsår i henhold til kalenderen. I denne overgangen presenteres det
regnskap for perioden 01.11.2020 til 31.12.2021.
Regnskapet viser et underskudd på kr. 1.226

Fremlagte regnskaps-beholdning av likvider er overensstemmende med
kontoutskrifter fra DNB.
Det er foretatt en gjennomgang av alle bilag i regnskapet.
På grunn av Covid-19 er aktivitetsnivået på inntektsgivende tiltak lavere enn
planlagt, men dette gjenspeiles også på kostnadssiden.
Det er i perioden betalt forsikring for 2 år til Gjensidige. Siden siste utbetaling
gjelder driftsåret 2022 er denne ført i balansen og vil bli kostnadsført i
regnskapet for 2022.
Regnskapet gjenspeiler etter revisors mening klubbens økonomiske drift for
regnskapsperioden.
På bakgrunn av fremlagte regnskap og foretatte kontroller kan jeg tilrå
årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2021.

Asker 2.februar 2022

Åge Rolandsen
Revisor

NBSK, avd. Asker & Bærum
Budsjett godkjent på årsmøtet 02.02.2022
BUDSJETT 2022
Regnskap 2021

Budsjett 2022

6 900
4 610
556
1 825
13 891

6 900
3 000
3 000
4 600
560
2 328
20 388

9 104
436
4 344
902
320
19
15 125

5 000
4 000
4 500
2 000
1 500
2 500
19 500

1 234

888

# Post
Inntekter
1 Abonnent og deltakeravgift
2 Trekk (Bærums verk mm)
3 Klappehund
4a Grasrotandel + Spond
4b Utbytte Gjensidige
5 Momskompensasjon
Sum inntekter
6
7
8
9
10
11
12

Utgifter
Trykking Berner nytt (inkl. porto)
Temakvelder og instruktør trekk
Forsikring
Sosiale arrangementer/gaver
Materiellutskifting/reparasjon
Deltakelse NBSK / SU møter
Andre innkjøp
Sum utgifter
Resultat

-

Kommentarer
1 Basert på 23 abonnenter a kr 300.
2 Planlegger 1 trekk i 2022 (høst eller vinter/desember).
3 Planlegger klappehund ca. 10 ganger
5 Betalt mva i 2021, antatt fått tilbake tilnærmet 100 %
6 2 utgivelser pr. år, lavere kostnad pga. nytt trykkeri
9 Trening, ekstern instruktør e.l.
11 SU-møte, kjøregodtgjørelse
12 Bankgebyrer, rente

