
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Referat fra Styremøte nr. 1 - 2022 

Tid: Torsdag 24.03.22  

Sted: Teams 

Tilstede: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Hans-Reidar Berge, Alf Gunnar Sandvik, Steinar 

Granlund, Solveig Aarbogh, Jon Jerre, Turid Wettre 

Forfall:  

Referent: Solveig Aarbogh 

 

 

 

 

# Sak Ansvar 

 Referat fra forrige møte – ikke gjennomgått 

 

 

1/22 Konstituering av nytt styre v/ Frode: 

 

- Rette opp navn på hjemmeside og Berner’n i forhold til valg etter 

årsmøte.  

- Ressurspersoner: Sende melding ut til komiteene om at de må finne 

disse. 

- Protokoll årsmøte og underskrift – etterspørring.  

 

 

 

 

Jon  

 

Frode 

 

Solveig 

2/22 Styringssignaler i året som kommer 

- Arbeidsprogram er styrende 

o Hjemmeside 

o Berner`n 

o RAS 

o Dommerkonferanse 

o Samarbeid SSK 

o Årsrapport / hefte med presentasjon av vinnere innen ulike 

grener NBSK  

- Forventninger til komiteer om å ha klare arbeidsmål i året som 

kommer. Disse målsettingene presenteres i neste Berner’n nr 2, evt 

komiteside på nett. 

 

 

3/22 Fastsetting av styrets representanter og møter med komiteer: 

 

Hans Reidar: Utstillingskomiteen. 

Dagfrid: Brukskomiteen.  

Solveig: HAK 

Frode: Redaksjonskomite 

Dagfrid: Valgkomiteen: oppgave kun å påse at denne konstitueres og velger 

nestleder. 

Representanter tar kontakt med ledere av komiteene. 

Jon ressursperson til NBSK Styret med fokus IT. 

 

 

 

4/22 SU- oppstart planlegging møte 5.-6. november 

Konferansehotell bestilt og bekreftet  -  Garder- kurs og konferansesenter. 

 

 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

 

Økonomi: 

Styret vedtar årviss kostnytten for SU ut fra økonomi og hva styret støtter.   

For 2022 dekker styret alle utgifter til 1 representant og 1 observatør fra 

hver avdeling.  Komite kan sende 1 observatør i tillegg til representanter.  

Dette inkluderer reise til årets SU i november. 

Påmeldingsfrist 7. oktober 2022.   

 

 

 

Evt - Mail fra Engelske sennenhundklubben til NBSK. Invitasjon til 

Golden Jubilee celebration events i september 2022 fra Steve 

Green, President  BMDC of GB 

 

- Berner’n nr 1 er sendt til trykkeriet  

 

- Jon tar initiativ til å begynne arbeide med årsrapport / hefte med 

presentasjon av vinnere.  Oppfølging neste styremøte 

 

 

 Saker neste møte:  

- Innhold saker SU november 

- Hefte/ årsrapport årets vinnere – oppdatering 

- Styrets kontakt med komiteer – status 

- Evaluering av fysisk Berner’n nr 1 (nytt trykkeri) 

 

 

 


