Norsk Berner Sennenhundklubb
Referat fra Styremøte nr. 2 - 2022
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Referent:

Torsdag 28.04.22
Teams
Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Hans-Reidar Berge, Alf Gunnar Sandvik, Solveig
Aarbogh, Jon Jerre
Steinar Granlund
Solveig Aarbogh

#

Sak
Referat fra forrige møte er ikke gjennomgått

4-22

Innhold saker SU november
Forslag til tema og fordeling av oppgaver for forespørsel til eksterne
aktører:
- Ras-dokument – Bjørg W. Andreassen og HAK – Solveig
kontakter Bjørg W. Andreassen
- Instruks for avdelinger – reminder for gamle og nye
medlemmer (Jon Jerre)
o Nettsted
o Årshjul
- Førstehjelp for hund (Turid Wettre)
- Forespørsel til HAK om tema fertilitet hos berner’n. (Solveig
Aarbogh)
- Kompetanseløft hos SU og gjennomgang av
o Kløvhund – minimumskompetanse for å arrangere
kløvmerket i bronse og sølv (Dagfrid Hokstad/ Frode
Holland)
o Forebygging og rehabilitering/ oppvarming og
stretching (Turid Wettre)
- Vurdering av utstillingsåret
o Moms, resultater, 3 månders frist for opprettelse av
utstilling (Hans Reidar Berge kontakter Anette
Søhagen)
- Årsrapport over vinnere 2021- eksteriørutstillinger og
bruksaktiviteter v/ Jon Jerre

5-22

Hefte/ årsrapport årets vinnere – oppdatering
Dokumentasjon av mestvinnende innen eksteriør og bruks samles i
eget hefte. Forslag om tilnærming 10 på topp samt større presentasjon
av 1-3.
Vurdere videre om oversikt på tellende utstillinger skal være med.
Skal grensen gå ved oppramsing av NKK og rasespesialer?
Ambisjon om å legge frem årsrapport på SU i november.
Følges opp neste møte.
Styrets kontakt med komiteer – status
HAK: Solveig Aarbogh– vært med på møte 5. april.

3-22

Ansvar

T

Jon Jerre / Lene
Høyholm

Norsk Berner Sennenhundklubb
Redaksjonskomite: Første møte tirsdag 3. mai
UK: Hans Reidar Berge: Hatt kontakt med Anette i UK.
Bruks: Dagfrid Hokstad – ikke passet med tidspunkt pr dd.

6-22

7-22

Berner’n:
All over veldig fornøyd med utgaven fra nytt trykkeri.
Bildekvalitet – svart-hvite bilder ble litt mørke.
Kjører de tre siste omslagene som planlagt.
Søknader fra HAK
Godkjenning:
Refusjon SH-tester. Øke refusjonssum fra 500 til 700 med virkning fra
1. mai. Styret innvilger dette som en prøveordning fra 1. mai 2022 til
1, mai 2023. Det må evalueres om dette har påvirket økonomien i
sunnhetsfondet og evaluert om dette har ført til økt testing hos
hannhunder.
Støtte til å reise til IWG’s symposium 2022 i Lydney, England. Styret
er positive, men HAK må lage budsjett for estimert sum.
Oslo Dogshow, Lillestrøm – 18.-20. november 2022
Oslo-avdeling positiv til å delta på stand. Frode Holland bestiller
stand.
Selve showet er ment som en rekrutteringsarena for NKK, og
henvender seg til et bredt publikum for informasjon og veiledning ang
hundehold.

Evt

Norsk friluftsliv og søknad om tilskudd
Informasjon sendes til avdelinger og bruks.
Arrangement må gjennomføres 3.-9. sept. Grense på 5000 kr.
Pinsetreffet:
Redaksjonskomiteen ønsker egen fotograf / skribent på Pinsetreffet.
Frode Holland tar dette videre med RK.

Saker neste møte 19. mai 2022:
-

Bernese Friends Worldwide Walk 2022
SU – avklaringer fra møte 2
Årsrapport - oppdatering
Oppfølging fra komiteer - status
Økonomi

Frode Holland

Frode Holland

Frode Holland /
Avd Oslo

