
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Referat fra Styremøte nr. 4 - 2022 

Tid: Torsdag 30. juni 2022  

Sted: Teams 

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

Granlund 

Forfall: Turid Wettre 

Referent: Solveig Aarbogh 

 

 

 

 

# Sak Ansvar 

 Referat fra forrige møte gjennomgått 

Fast sak på agenda: 

Innkommende saker på mail. 

 

9-22 Bernese World Wide Walk –17.- 18. september 2022. 

 

Avdelingene som kjenner til dette og ønsker delta, sørger for dette 

selv.  

 

 

 

4-22 Innhold saker SU november 

 

Oppfølging siden sist: 

- HAK har ikke svart på forespørsel foreløpig.  Følger opp til 

møte i august. 

 

- 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 UK forbereder innlegg til SU nov 2022.  

 

- Årsrapport over vinnere 2021- eksteriørutstillinger og 

bruksaktiviteter.  Jon Jerre har vært i dialog med 

brukskomiteen. Ikke fått svar fra utstillingskomiteen.  Purrer 

på nytt til møte august. 

 

 

T 

 

 

Solveig 

Aarbogh 

 

 

Solveig 

Aarbogh 

 

 

 

 

Hans Reidar 

 

 

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: mailkontakt vedr SU nov. 

Redaksjonskomite:  mailkontakt 

UK:  

Bruks: ikke passet med tidspunkt pr dd. 

 

 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

8/22 Berner’n – retur av denne.  33 returnerte blad.   

Jon Jerre har forsøkt kontakte disse via mail, men responsen fra disse 

har vært liten.  Blader som returneres, blir liggende noen måneder hos 

Jon før de kasseres. 

 

 

11-22 RAS – revisjon  

Brev fra NKK ang revisjon i RAS Mattilsynet jobber nå på oppdrag fra 

LMD med ny forskrift om avl av hund.  NKK ser at dette arbeidet vil 

ha stor innvirkning på videre arbeid med RAS.   

https://www.nkk.no/aktuelt/revisjon-av-rasespesifikke-avlsstrategier-

ras-og-tilpasninger-til-ny-forskrift-om-avl-av-hund-article209918-

985.html 

Opprinnelig frist for revidering av RAS var juni 2023.   

Det betyr at NBSK må utsette arbeidet med revisjon av RAS i påvente 

at høringsfrister.  Dette bli et område som styret og HAK kommer til å 

engasjere seg i. 

 

12-22 Økonomi: 

Denne er fortsatt solid.   

Styret vedtar å binde 100 000 kr i 3 mndr til en rentesats på 1%. 

 

 

Steinar 

Granlund 

10-22 Hundelov - Ny lov er nå vedtatt.   

Frode Hollabd gjengir fra NKK: 

NKK er førnøyd med ansvarliggjøring av hundeeier og at hunder nå 

har egenverdi i seg selv utenom bruksverdi. Det er en bedre beskyttelse 

av hunder i forhold til opprydding av sentrale begreper som omhandler 

en hunds handling / atferd. 

NKK er skuffet over at høringsinstanser ikke har hørt mer på innspill, 

og at hundeeiere skal få bruke andre sakkyndige enn politi ved 

vurdering om avliving. 

Raseforbudet på enkelte raser opprettholdes.   

Det samme gjelder i forhold til kommunale regler og bandtvang.   

 

Evt Forespørsel om støtte til landslagets juniorhandlere.  Styret vedtar å 

støtte landslaget med kr 10 000.  Dette er fremtida, og styret ser at det 

er viktig å stimulere til aktivitet og kompetanse blant våre ungdommer. 

 

Dommerseminar – Dagfrid kommer tilbake til dette neste møte. 

 

Mailboks – vakt: 

Sommerferie i juli – fraværsassistent 1. juli – 15. august.  Postboks 

sjekkes sporadisk i perioden av styrets medlemmer. 

 

 

Frode Holland/ 

Steinar 

Granlund 

 

Saker neste møte 25. august 2022 - foreløpig: 

- Barn og hund / juniorhandling 

- SU – avklaringer 

- Oppfølging fra komiteer - status 

- Økonomi 

- Innkomne saker fra mailliste 

  

https://www.nkk.no/aktuelt/revisjon-av-rasespesifikke-avlsstrategier-ras-og-tilpasninger-til-ny-forskrift-om-avl-av-hund-article209918-985.html
https://www.nkk.no/aktuelt/revisjon-av-rasespesifikke-avlsstrategier-ras-og-tilpasninger-til-ny-forskrift-om-avl-av-hund-article209918-985.html
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