
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Referat fra Styremøte nr. 3 - 2022 

Tid: Torsdag 19.mai 2022  

Sted: Teams 

Tilstede: Frode Holland, Dagfrid Hokstad, Hans-Reidar Berge, Solveig Aarbogh, Jon Jerre, Turid 

Wettre 

Forfall: Alf Gunnar Sandvik, Steinar Granlund 

Referent: Solveig Aarbogh 

 

 

 

 

# Sak Ansvar 

 Referat fra forrige møte gjennomgått 

Fast sak på agenda: 

Innkommende saker på mail. 

 

 Bernese World Wide Walk –17.- 18. september 2022. 

Frode Holland og Jon Jerre tar en bakgrunnssjekk før vi tar en 

avgjørelse på vegne av klubben. 

 

Opplegg er at man går sammen eller alene og sender inn bidrag til 

arrangør. En legger opp til akkurat det man ønsker gjøre selv.  

Innmelding skjer via nettsider på facebook.   

 

Jon / Frode 

4-22 Innhold saker SU november 

 

Norsk hundeterapi: Turid Wettre har muligens fått Anastasiia Shestova 

fra Norsk Hundeterapi til å komme og forelese om oppvarming, 

mobilitet, styrketrening og stretching.  Bestillingen må spisses, og 

kostnader må avklares. 

 

 

Videre jobber vi med se videre på følgende tema og eksterne aktører: 

- Ras-dokument – Bjørg W. Andreassen og HAK – Solveig 

Aarbogh har kontaktetet Bjørg W. Andreassen, men det er ikke 

kommet svar fra HAK pr dd.  

- 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)  Ikke mottatt svar HAK pr nå. 

- Kompetanseløft hos SU og gjennomgang av 

o Kløvhund – minimumskompetanse for å arrangere 

kløvmerket i bronse og sølv.. Jan Roar Sekkelsten 

inviteres på neste styremøte.  

- Vurdering av utstillingsåret 

o Moms, resultater, 3 månders frist for opprettelse av 

utstilling (Hans Reidar Berge kontakter Anette 

Søhagen) 

T 

 

 

Turid 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

- 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.  Jon Jerre og Lene Høyholm har jobbet videre med 

dokumentet og fortsetter arbeidet frem mot neste styremøte. 

 

 

Jon Jerre / Lene 

Høyholm 

3-22 Styrets kontakt med komiteer – status 

HAK: Solveig Aarbogh– vært med på møte 5. april. Ikke vært kontakt 

etter dette.   

Redaksjonskomite: Frode Holland hadde første møte med komiteen 

tirsdag 3. mai.  Reportasje fra Pinsetreffet ordner redaksjonskomiteen 

selv. 

UK: Hans Reidar Berge: Hatt kontakt med Anette i UK. Ser greit ut i 

forhold til Trondheim og Torpo.  Dommere til Maura er nå på plass. 

Bruks: Dagfrid Hokstad – ikke passet med tidspunkt pr dd. 

 

 

 Innkomne saker: 

- Gest fra NBSK til to markante bernereier (Inger Kristiansen og 

Liv Flathus) gjennom 50 år.  De har bidratt fra oppstart 

gjennom verv og engasjement for rase og klubb i NBSK. 

Styret vurderer videre om at det skal skisseres kriterier for 

lignende påskjønnelse  i fremtida. 

- Spørreundersøkelse fra forskning og sivilsamfunn og frivillig 

sektor – Frode Holland svarer på denne  

- Tilskuddsordning for mangfold og inkludering.  Søknadsfrist 

13. juni.  Videresendes til avdelinger slik at de kan søke. 

- Berner Sennen ble ikke utvalgt til TV-serie om Gro Harlem 

Brundtland.   

 

 

Frode Holland / 

Dagfrid Hokstad 

 

 

Frode Holland 

 

Jon Jerre 

 

8/22 Berner’n – manusfrist 30.mai. 

 

 

Evt Ny hundelov.  

Kort fra lovendring og forlag til dette.  Skal være ferdig behandlet 24. 

mai.   

 

 

Saker neste møte 30. juni 2022: 

- Bernese Friends Worldwide Walk 2022 - oppfølging 

- SU – avklaringer fra møte 3 

- Årsrapport - oppdatering 

- Oppfølging fra komiteer - status 

- Økonomi 

- Kort om innhold i ny hundelov 

- Innkomne saker fra mailliste 

  


