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SU-MØTE 

12.02.22 
      

Referat  

Inneholder forberedende årsmøtesaker og uttalelser 

fra SU ifbm videre arbeid rundt Berner’n og nettsted. 

Solveig Aarbogh 
referent 

 



Til stede: 

Monika Skavås (UK), Mona Aksdal og Nina Uthaug (avd Rogaland), Bjørg Andreassen, Trine-Lise 

Nystad (HAK) Trude Grindberg og Sigrid Klakken (avd Trøndelag) Nina Bless (Bergen og omegn) 

Lene Høyholm (avd Vestfold), Diana Amanda Olaisen (avd nord) Stine Bøe (RK), Lisbeth Madland 

(avd Agder), Anna Martha Botten (avd Hedmark/ BK), Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Jon Jerre, 

Steinar Granlund, Alf Gunnar Sandvik, Turid Wettre og Solveig Aarbogh (styret) 

Jon Jerre stiller også for avd Asker & Bærum. 

 

 

Sak 0 – intro og velkommen v/ leder Frode Holland 
Leder Frode er imponert over oppmøte på tross av OL og i dag starten på fritak for tiltak ifbm covid.   

Dette er lovende for vår aktivitet fremover.  SU-møtet har som målsetting å få til gode 

meningsutvekslinger holdt i en god tone.  Styret ønsker involvering og tilbakemeldinger fra 

medlemmene sine. 

 

Sak 1: Avdelings- og komiterunde v/ Frode 
Agder v/ Lisbeth: 

Avdelinga vært påvirket av pandemien, og har måtte avlyse en del aktiviteter.  Hovedfokus på 

fellesturer.  Opplever det som vanskelig å få folk med på andre aktiviteter enn dette. 

Ønsker få til rally og sporkurs.  Utstillingsinteresse er lik 0.  Kommer stadig nye med, men ofte 

kommer disse 1 gang, så ser vi de ikke mer.  Har som målsetting å bli flinkere å holde på de nye.  

Gode folk i styret, men turer er fokus også der.  Harde kjerne som slutter opp om dette er på rundt 10-

12 stk. 

Vestfold v/ Lene: 
Godt med gjenåpning, hatt noen treninger i høst samt juletur.  13 hunder fremmøtt.  Fremover skal vi 

ha foredrag for medlemmer, klubbdag med Aqua-Dog Tønsberg samt info om tilbud til medlemmer.  

Kløvmerke gjennomføres i mai (bronse og sølv).  Ikke spesielt samarbeid med andre avdelinger, men 

det er lov å komme å delta på kløvmerket eller bare komme å gå på tur. 

Fått med flere nye og unge folk – veldig gøy. 

Hedmark v/ Anne Martha: 

Fått gjennomført mye av det vi har planlagt på tross av pandemi.  Fellesturer, miljøturer og 

utstillingstrening. Godt oppmøte på utstillingstrening, også folk fra andre avdelinger.  Hatt kurs for 

medlemmer med SmartHund. Treff og frislipp i hundeparker er populært med god plass til hunder og 

folk.  Planlegger nå flere fellesturer. Kløvmerke skal holdes.  

Mange medlemmer med turnusarbeid gjør at det er vanskelig også å få samle den harde kjerne.  Lite 

oppmøte på teoretisk møter (årsmøter, medlemsmøter mm) 

Rase-spesialen er flyttet til juni i år, og er da en dobbelutstilling i samarbeid med UK. 

Har digitalt infoblad om kommende aktiviteter og info fra styret.  I tider uten pandemi har dette vært 

delt ut 4 ganger i året. 

Bergen og omegn v/ Nina Bless: 
Hatt ukentlig trening i mange år, men på vinteren er det greit å bare ha det annen hver uke.  Trenere 

bestemmer hvor dette foregår.  Viktig lim i klubben, og det  kommer fra 4 – 9 stk fast på treningene.   

Ser det er en utfordring å få tak i nye valpekjøpere som kommer til området.  Dette handler i hovedsak 

om at vi ikke får beskjed fra oppdrettere, for vi ser at de er med på andre kurs som andre hundeklubber 

arrangerer.   



Hatt årsmøte – ligger stabilt på vel 20 fremmøtte.  Ikke problemer få folk til styret, selv om det er de 

samme over år.  Skal opprette aktivitetsgruppe som legger til rette for rally, lydighet.  Ønske: Nye og 

unge folk for å unngå forgubbing i avdelinga!  Jobber nå med å motiverer folk for deltakelse på 

Pinsetreffet.  Frustrert over at det ikke blir NKK-utstilling i Bergen i år.   

Rogaland v/ Nina Uthaug 

Før jul hadde vi grøt-fest, byvandring (10-12 stk) og julaftentur. Årsmøtet hadde liten deltakelse. 

Fått en del valper i fjor. Disse var presentert i Berner’n.   

Hadde medlemskveld med 4 stk til stede.  Tema var Hundens helse fra Hund i form og omhandlet 

ulike stadier – hva må passes på, balansetrening …  På sikt håper de få til hundesvømming.   

Valgte droppe premiering til mestvinnende i år, og stiller spørsmål om hvor mange andre avdelinger 

gjør dette?  (Bergen har ordning med vandrepokal til mestvinnende) Tidligere hatt lokalt 

medlemsblad.  Men vi får ingen til å skrive her eller i Berner’n.  Mange vil ha, men vil ikke bidra. 

Avd Trønderlag v/ Trude 
Nytt styre etablert.  Har hvert år Trønderspesialen - som i år kommer i mai.  Hatt ett styremøter, og 

sett på få til mer møter og treff.  Skal leie hall for å ha treff ukentlig.  Marianne jobber med få til tur til 

Dovre.  Jobber med nettsteder (FB og nettsider).  Ønsker profilere oss mer. Nye medlemmer prøver vi 

få kontakt med. Anne Sofie den stabile i styret, men vi andre er i siget. 

Avdeling Nord v/ Solveig: 

Siden november hatt fellestur i Tromsø til Gutta på Skauen (innover Tromsdalen).  Godt oppmøte – 

også med fremmøtte som ønsker berner, men som enda ikke har fått. 

Julebord om kvelden på Graffi.  Veldig bra oppmøte på tross av pandemi og stort smittetrykk i 

Tromsø.  Årsmøtet er gjennomført, nytt styre valgt. Ny nestleder er med; Diana Olaisen fra Steigen.  

Opplever deling av hendelser på Snap er populært og nødvendig for å holde kontakt i ei stor avdeling. 

Planlegger fremover fellesturer, Rasespesial på Storjord i Saltdal, kløvmerke til høsten.  Jobber videre 

med å få medlemmer til å dele bilder og småhistorier i Berner'n.  Dette for å synliggjøre avdelinga 

lengst mot nord og aktiviteter her. 

Asker og Bærum v/ Jon: 

Fakkeltur, klappehund og trekkhund ble kansellert på slutten av året.   

Nå satser avdelinga med ny frisk med ukentlige onsdagstreff.  Variabelt med hvor mange vi er (7-10) 

hunder.  Blanding av nye og gamle eiere.  Ser nytten av å samles regelmessig. 

Tradisjonelt agility og rally i den varmere årstida kombinert med søndagsturer (2 pr halvår).  Skal også 

ha temakveld (førstehjelp).  For å få opp aktiviteten har man ute spørreundersøkelse blant 

medlemmene for å få frem hva folk ønsker av aktiviteter. 

Stolte av avdelingsbladet vårt.  Sendes kun ut til abonnenter.  Har en del utstyr / utgifter som vi trenger 

inntjening på. 

HAK: 
Ett år siden utskiftning – Tony Kathrine Vinje Torp kommet inn igjen etter Mia Caroline Sandøy.  

Tony er tildelt Mia sine oppgaver, blant annet videreføring av helseregisteret, men holder seg 

oppdatert på det meste innen emnet. 

Høst 21; mail sendt til alle oppdrettere hvor man ønsket forslag til tema i dialogmøte.  Det kom ikke 

inn ett forslag.  Sliter med noe av det samme som avdelingene gjør. 

Tenker nå legge ut at vi ønsker oss dialogmøte om de som kan tenke seg bli oppdrettere, og hvor 

gamle oppdrettere får bidra (erfaringsdeling i dialog).   

Høst 22: planlegger fysisk oppdretterseminar.  Engasjere genetiker til å snakke om 13-15 generasjoner 

tilbake.  Samme hunder ligger bak i alle linjer. Hva er alvorlighetsgraden av dette?   

Det er en del skjema som bør endres/ lages på nytt.  Ikke lett å gjøre dette på teams.  Planlegger fysisk 

møte her siste helg i april til HAKs medlemmer.  Fått innvilget støtte av styre til dette. 



Ikke mange avlssaker inne – tre siste møte.  Ser det foregår en del paringer utenom oss.  Ser også det 

er en del paringer der tisper går tom.  Skal sende ut årlig til oppdrettere for å få oversikt over paringer, 

drektighet, kullstørrelse, antall døde/ levende.  Dette for å få statistikk over fertilitet og reproduksjon 

hos berner.   

Vært gjennom RAS-dokument, og har fått lagt inn innavlsgrad på valpelista. På Hannhundlista er det 

nå lagt inn postnummer slik at oppdrettere kan orientere seg om hvor hunden bor. 

Avlskåring skal vi prøve få til igjen.   

Arbeidet vi holder på med krever mye gransking. Oppdrettere oppfordres til å kjenne sin besøkelsestid 

og bidra i arbeidet.  Det samme gjelder eiere av hunder som får skader /  sykdommer.  Send inn 

opplysninger til HAK (epikriser).  Viktig at avdelingene promoterer HAK og får medlemmer til å 

sende inn opplysninger om egen hund. 

Mange blitt flinke å SH-test avlshunder.  Jobber for å få veterinærer til å komme på utstillinger for å få 

testet hunder der. 

UK v/ Monika: 

Fokus er for tiden Pinsetreffet og andre utstillinger. 

UK har samarbeid med Dobberman-utstilling på Maura.  Dette er nytt sted og ny setting med 3-dagers 

utstilling første helg i juli utendørs.   

Samarbeid med avdelinger om utstillinger i året som kommer; Hedmark, Trøndelag. 

Må legge på moms på UKs utstillinger.  Dette gjør at man må jobbe ekstra med kostnadskontroll.   

UK har hyppige møter, godt samarbeid og mye planer.  Endelig ser det ut til å la seg gjennomføre å ha 

utstillinger igjen. 

Redaksjonskomite v/ Stine:  

Det har vært en tung vinter; nr 3 var forsinket og nr 4 enda mer forsinket.  Nå er dette på plass og vi 

går over til 2022 og nye muligheter.  Komiteen består av 3 stk, og leder skal bli flinkere til å delegere 

og be om hjelp av øvrige komitemedlemmer.  Tar gjerne med flere ressurspersoner.  Har tanker om å 

få til flere annonser fordi vi trenger penger for at bladet skal finansiere seg selv i større grad.  Dette 

trenger vi hjelp til av dere der ute. 

Produksjonsplan for 2022 er lagt ut, og den er tentativ.  Har prøvd justere ut fra klubbens 

arrangementer.   

Skal ha nytt trykkeri fra dette nummeret – blir spennende.  Tror dette kan gi redaktør mer fleksibilitet.  

Innsendte bilder trenger fra nå muligens ikke mer enn 0,6 mb.   

Bilder, funfacts, småhistorier som kan fylle fra halv til en sider er velkomment.   

 

BK v/ Anna Marta: 

Premier og merker for Turhund2021 sendes ut i løpet av neste uke. 66 merker, hvorav over halvparten 

er gull >2000 km 

Juryen i Allsidighetsprisen skal samles i kveld, håper jeg. Hans Reidar Berge er i både styret og 

juryen, og kan si mer om vinneren.  (Vinneren ble Magne Karsten Vik med Apoletano's Moldova aka 

Echo.  Vi gratulerer masse!) 

I pinsen blir det RL på lørdag, LP, kun kl. 1,2 og 3, på søndag. Dommere er Kirsti Kahrs i RL og Geir 

Brandtsæg i LP. Kløvhundmerke går søndag og mandag. Bronse og sølv begge dager. Gull starter 

søndag, fullføres mandag. 

Felles langtur i Jämtlandstriangeln med SSHK 4. - 6. juli. Rett på østsiden av Sylan i Trøndelag. Lett 

terreng, gode stier og betjente hytter for dem som ikke bor i telt. Turledere er Anna Fronth, Kjersti 

Olsen og meg. Det blir mulig å ta kløvmerker av alle slag, både norske og svenske underveis. 

Fjellsamling på Bølisetra i august er på planen, men jeg er litt usikker på gjennomføringa når Tom nå 



går ut av BK. Han og Monika hadde hånd om det på en stødig måte før nedstengningen. VI trenger et 

vertskap.  

Det ligger an til ny "landslagssamling" for konkurranserettet LP og RL til høsten. 

 

Sak 2: Årsmøte 2022 
Gjennomgang av dokumenter: 

- Årsmelding – kommentarer – korrigere medlemstall, ellers ingen kommentarer 

- Styrets arbeidsprogram – ingen kommentar 

- Regnskap 2021 – ingen kommentarer 

- Budsjett 2022 – ingen kommentarer 

- Medlemskontigent 2023 – ingen kommentar 

 

Sak 3: Veien videre Berner’n og nettsted: 
Berner’n: (se vedlagt presentasjon) 

Mål: Ta vare på resultater for framtida.   

Forslag fra Jon til Årbok over priser og utdelinger. 

Ang omtale fra spesialer i Berner'n: viktig å få frem det sosiale, rekrutering, dommeruttaleser mm. 

Viktig at dette er ferskvare for å få frem kvaliteten.   

Pristilbud til årbok på ca 40 sider med farger er innhentet for 20 kr pr eksemplar basert på 100 

eksemplarer i A4-format. Dokument legges ut i pdf på nettsted.   

SU opplever dette som et godt utgangspunkt for videre samarbeid og utforming mellom komiteer.   

Nettsted: Se vedlagt presentasjon 

Kommentar: Savner info på engelsk på hjemmesidene til nbsk.  

 

Sak 4: Forslag til endring av Instruks for SU: 
Forslag fra HAK om at valpeformidler har fast plass i SU. 

SU bifaller forslag og går videre til årsmøtet for behandling. 

 

Sak 5: Informasjonssak 
Endring av NBSKs lov, ref årsmøtet 2021, sak 7. 

Dette ble ikke godkjent av NKK siden det er kun årsmøtet og styret som kan oppnevne medlemmer til 

komiteer.  Saken går tilbake til årsmøtet for orientering. 

 

Avslutning: 
Leder Frode takker for bidrag fra avdelinger og komiteer.  Opplever at styret har fått et klart mandat til 

årsmøtet og videre arbeid – Veldig bra jobbet alle sammen! 

 

 



 

 

 

 

 

 


