
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Referat fra Styremøte nr. 1 - 2022 

Tid: Tirsdag 22.02.2022, kl. 20.00  

Sted: Teams 

Tilstede: Liv Marit Wigum Aas, Nina Lee, Anne Rokstad, Marianne Kibsgaard, Unn-Helen 

Lindgård, Diana Amanda Olaisen, Solveig Aarbogh 

Forfall: Trond Walter 

Referent: Solveig Aarbogh 

 

# Sak Ansvar 

1 Konstituering av nytt styre 

Kort presentasjon av medlemmer 

Solveig Aarbogh – leder 

Diana Amanda Olaisen – nestleder 

Nina Lee – styremedlem 

Unn Helen Lindgård – styremedlem 

Liv Marit Wigum Aas – kasserer 

Marianne Kibsgaard - styremedlem 

Anne Rokstad – vara styret 

 

 

 

Solveig 

2 Arbeidsprogram - Overordet målsetting 2022 - gjennomgang: 

- Prioriterte oppgaver 

o Fellesaktiviteter – definerte kjerneområder; Mo, Bodø, 

Tromsø, Midt-Troms (Øverbygd) 

o Rasespesial 6. august 2022 og 2023. 

o Rekruttere og ta vare på nye valpekjøpere og medlemmer 

- Møtefrekvens: Fast møte hver 8. uke tirsdag fra kl 20.00. 

- Årsmøtet – digitalt. Styret orientert om påmelding og 

saksdokumenter samt påmeldingsordning. 

- SU-møte november – stille med forberedte delegater. 

 

Alle sosiale medier må brukes på grunn av avstand for kontakt og gjensidig 

inspirasjon.  Vi er blitt mye flinkere – mye er lært med bakgrunn i corona.  

Viktig å vise at vi er aktive selv om det er noe avstand til neste berner.  

Målet er å få frem at dette er supre hunder som kan brukes til mangt. 

Medlemmer er blitt mer oppmerksomme på å sende til Berner’n fra 

avdelinga vår; småsnutter fra hverdagen.  Det er vi veldig fornøyd med.  4 

valper presenteres i neste Berner’n fra nord. 

 

 

 

 

Styret og 

medlemmer 

UK nord  

 

Solveig 

Solveig 

 

 

 

Hele styret og 

medlemmer 

 

3 RAS 2018 (ligger på hjemmesider) 

Bli kjent med dokument.  Hva er endret siden 2018? 

Styret setter seg inn i dokument til neste møte.   

 

Styremedlemmer 

4 Berner’n og nettsider 

Informasjon og status pr nå. 

Informert om forslag til eget dokument som årlig omtaler mestvinnende 

innen ulike grener. 

 

5 Rasespesial – orientering og veien videre. 

Styret ordner med premier og loddbøker som kan selges ut i forkant av 

rasespesial. Etterspørre sponsorgaver.  Følges opp på neste styremøte. 

Invitasjon er sendt ut.  Dommer til 2023 er klart, men vi mangler fortsatt 

for 2022.  Solveig jobber videre med dette. 

 

 

Styret 

Solveg 

 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

 

Nina har booket rom for dommer og ringsekretær på Storjord hotell.  

Jobber for endelig avklaring av utstillingsområde. 

Booke for neste år området ved Klengstua. 

 

 

Nina 

 

Nina 

 

6 Aktiviteter – årshjul - tentativt: 

12. mars – Årsmøte NKSK digitalt 

19. Mars – fellestur Midt-Troms  

2.-3. april – utstilling Nordkjosbotn 

Mai  

11.-12. juni: utstilling Tromsø  

25.-25. juni: utstilling Bodø 

Juli 

5. august: fellestur Storjord 

6. august: Rasespesial Storjord 

7. august: NKK Fauske 

19.-21. august: NKK Tromsø (berner alle dager) 

10. september: Kløvmerke bronse og sølv Øverbygd 

15.-16. oktober: utstilling Bjerkvik 

Oktober: Bernerns dag? 

November: SU-møte Gardermoen (2 delegater fra styret foruten leder) 

4. desember: Rundhagmartna? 

Desember: Fellestur Tromsø og juleavslutning på kvelden 

 

 

 

 

 

Solveig 

 

 

 

 

 

Nina 

UK Nord og 

styret 

 

Solveig 

 

? 

 

 

7 Økonomi - orientering 

Denne er fortsatt solid, men vi må begynne tenke inntekter. Loddbøker er et 

steg i riktig retning. 

Vi trenger 40 påmeldt hunder for å gå i overskudd på rasespesial.  Kafe og 

loddsalg viktig tilleggsinntekt. 

 

Revisjon av regnskap 21.  Liv Marit kontakter Guro for å få dette oversendt 

til revisor.  Ikke utført grunnet sykdom.  Årsmøtet har imidlertid godkjent 

både regnskap 21 og budsjett 22. 

 

 

Solveig 

 

 

 

 

Liv Marit 

 

Neste møte er 19. april kl 20.00.  Innkalling sendt i outlook med link til Teams. 

 

 

 


