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SU 12.02.2022 

 

Sak 2: Årsmelding for 2021 (Utkast) 

 

Styret: 

Styret har i perioden 13. mars 2021 til 12. mars 2022 bestått av: 

Leder:   Frode Holland 

Nestleder:  Dagfrid Hokstad 

Sekretær:  Solveig Aarbogh 

Kasserer:  Steinar Granlund 

Styremedlem:  Hans Reidar Berge 

1. varamedlem:  Turid Wettre  

2. varamedlem:  Alf Gunnar Sandvik 

I tillegg har Jon Jerre også i år vært styrets ressursperson i forhold til IT-relaterte saker.   

Årsmeldingen er i hovedsak bygget opp etter mandat gitt i årsmøtet 2021 gjennom styrets 

arbeidsprogram. 

Klubben hadde pr 31.12.21 887 hovedmedlemmer, husstand 67 og 2 æresmedlemmer.  Totalt 956 

medlemmer.  Ved årsslutt 2020 var det 921 medlemmer – en økning på 35 medlemmer til årsslutt 

2021. 

 

Overordnet målsetting i 2021: 

- Utvikle rasen i positiv retning, spesielt innen avl og helse 

- NBSK skal oppleves som en attraktiv klubb, bernereiere skal se fordelen av å være medlem 

- Klubben skal tilstrebe å benytte hensiktsmessig og brukervennlig digital plattform 

- Ha et godt samarbeid mellom og innad i alle NBSK enheter 

- Øke antallet medlemmer i NBSK. 

- Styrke interessen for å bidra i frivillige verv og enkeltaktiviteter i NBSK 

 

Daglig drift: 

Styret har hatt møter fast hver måned unntatt juli måned siden årsmøtet.  Til sammen har det i 

perioden vært gjennomført 12 styremøter mellom årsmøtene. 

Den daglige driften har også i år vært preget av mye covid, selv om vi fikk åpnet for en god del 

aktiviteter fra juni og frem til medio desember. 

Alle styremøter unntatt møtet i november i tilknytning til SU har vært gjennomført på Teams.   

 

Covid har ført til at man har måtte gå nye veier.  Blant annet ble SU og årsmøtet møte i hhv februar og 

mars avviklet for første gang via Teams. 

Medlemmer henvender seg til styret via epost.  Styret har fordelt oppgaver internt for at disse skal 

kunne besvares så raskt som mulig. 
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Økonomi:  

Likviditeten i klubben er solid. 

Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr 37 743 kroner mot budsjettert underskudd på kroner 

72 100.  Årsaken til dette er i hovedtrekk høyere inntekter på medlemskontingenter (økning i antall) 

og momsstøtte. På utgiftssiden er det høyere utgifter for SU høsten 2021.  Imidlertid ble det ikke 

kostnad til ny hjemmeside (budsjettert kroner 50 000). 

Styret opplever at det er god kontakt mellom styret og de ulike avdelingene.  

 

Aktiviteter: 

Tiltak 1: 

Arbeide for å synliggjøre berner sennenhund i Norge og profilere NBSK som organisasjon: 

Alle avdelinger arbeider for å fremme aktivitet og arrangementer i sine områder.  Til dette er det også 

tatt i bruk sosiale medier for knytte kontakt internt i avdelingene, men også at avdelingene skal kunne 

dele ideer og kunnskap med hverandre.  

UK: Året startet bratt med å måtte avlyse rasespesialer og utstillinger for NBSK avd Østfold, NBSK 

(UK) (utsatt til september) og Norsk Dobermann Klub (Dobbelutstilling), Pinsetreffet på Torpomoen 

samt Rallarutstillinga i Narvik i tidsrommet 23.1- 29.5. 

NKK har som en kompensasjon gitt tillatelse til å dele ut 2 ekstra Storcert på som ble delt ut til avd 

Hedmark og avd Rogaland.  Det har i tillegg vært arrangert dobbelt-spesialer i Trøndelag. 

UK har gjennom året jobbet for at avdelinger skal samarbeide om spesialer.  Resultater fra dette 

arbeidet håper vi se i 2022. 

 BK: På grunn av Covid-19 og varierende restriksjoner, har det ikke vært gjennomført fellesturer, 

samlinger og annet i regi av BK utenom en treningssamling i Drammen i oktober. Den svenske 

sennenhundklubben har adoptert kløvhundprøven , og høsten 2021 gikk den første prøven i 

Funäsdalen med fire hunder. 4.-6. juni 2022 går den første svensk-norske fellesturen av stabelen med 

innlagte kløvhundprøver i Jämtland.   

Det har vært lagt til rette for konkurranserettet treningssamling LP/RL gjennom året.  

Turhund 2021 ble en suksess med registrerte 135 104,4 km totalt, og i underkant av 100 deltakere i sin 

2. sesong.   

Tiltak 2: 

Arbeide for kontinuerlig forbedring i klubb, komite og avdelingsdrift: 

Styret har hatt møter gjennom året med UK og HAK.  Videre har UK hatt møter med avdelingene med 

tanke på å utvikle klubben og få til internt samarbeid om utstillinger. 

HAK har to ganger hatt foredrag med Satu Ylä-Mononen om Rasestandard og rasespesifikk 

opplæring.  Siste gang med godt oppmøte. 

Avd Asker og Bærum inviterte til åpent Webinar for alle med HAK ang helse og avlsarbeid i NBSK. 

Avdelinger med store avstander tar i bruk sosiale medier for å holde kontakt og bidra til nærhet og 

motivasjon for å drive aktiviteter med hundene sine. Det arrangeres fellesturer og kurs rundt om i alle 

avdelinger. 

 

Tiltak 3: 

Styrets representasjon på arrangement som NBSK arrangerer: 

Dette er fortsatt noe som skjer fordi medlemmer av styret stiller som deltakere.  Dersom det ønskes 
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ytterligere representasjon, skal det være noe arrangører i klubben ønsker, og det må settes av penger til 

dette i budsjetter.  Her er det rom for forbedring, men også avklaring. 

Tiltak 4: 

Arbeide for å spre informasjon om aktiviteter og kurs; både på tvers av avdelinger og kurs som 

arrangeres av andre: 

Hjemmesiden til klubben er viktigste organ for informasjonsflyt sentralt.  Her jobbes det med at 

avdelingene skal bruke sine sider mer aktivt, og ved siste SU var det eget «kurs» om publisering på 

hjemmesider.  Dette kurset ble godt mottatt av deltakerne. 

Det nevnes på nytt arbeidet HAK og avd Asker og Bærum gjorde inneværende år med webinar for alle 

medlemmer. 

I tillegg har alle avdelinger egne facebook-kontoer hvor informasjon legges ut om aktiviteter.  Her er 

det flere medlemmer som har lagt til andre avdelinger enn sin egen for å kunne lese om og hente ideer 

til egen. 

Tiltak 5: 

Ha en løpende dialog med og oppfølging av komiteer: 

Styret opplever at dialogen mellom HAK, BK og UK gjennom året som har gått har vært konstruktiv 

og god.   

Tiltak 6: 

Kontakt med bernerklubber i utlandet med tanke på samarbeid og erfaringsutveksling: 

NBSK v/ BK har vært i kontakt med SShk, og resultatet av dette er planlagt fellestur 4.-6. juli 2022 

hvor man gjennomfører fellestur med innlagte kløvhundprøver i Jämtlandstriangeln.   

 

Status for spesielle satsinger i 2021: 

Digital plattform og Berner’n: 

Det vurderes å igangsette tiltak med henblikk på utskiftning av den nåværende digitale plattformen 

med hjemmeside, og delvis eller hel digitalisering av Berner’n.   

En stor spørreundersøkelse ble gjennomført i Berner’n og elektronisk via hjemmesiden sommeren 

2021.  88 direkt medlemssvar kom inn.  I tillegg ble alle spørsmål gjennomgått og grundig drøftet på 

SU i november.  Alle avdelinger og komiteer hadde forberedt denne saken meget godt, og det ble en 

god diskusjon rundt temaene.  Hovedkonklusjon ble: 

- Hjemmesiden beholdes pr nå som den er, men det jobbes videre med supplerende 

løsninger samt at informasjon som ligger ute skal være oppdatert, herunder 

kontaktinformasjon for alle avdelinger.  Opplæring av brukere er viktig. 

- Berner’n 2022 gis ut med 4 trykte utgaver.  Mottatte tilbakemeldinger på innhold 

hensyntaes, og det jobbes videre med mulige gode, fremtidige løsninger som raskt kan 

iverksettes når det blir aktuelt. 

 

Digitale møter: 

SU-møter; prøveprosjekt i 2021 ett digitalt og ett fysisk.  Positive tilbakemeldinger til formen, og dette 

arbeides videre med. Det samme gjelder for årsmøter fremover. 

Dommerkonferanse med tanke på vår rase spesielt ihht rasestandard jobbes med frem mot 2024. 
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