
Norsk Berner Sennenhundklubb 
Styremøte NBSK avd Nord 

 

 

Referat styremøte nr. 3 -22 

Tid: Mandag 29. august 2022 fra 2000-2055 

Sted: Teams 

Tilstede:      Anne Rokstad, Liv-Marit Wigum Aas, Solveig Aarbogh, Unn-Helen Lindgård, Nina Lee.   

Forfall:       Trond Walter Svendsen (kom seg ikke inn via link), Trine Lise Nystad, Marianne 

Kibsgård.  Hanne Ness Hagensen har ved en feil ikke mottatt innkalling 

Referent: Solveig Aarbogh 

 

 

# Sak Ansvar 

1 Referat fra forrige møte 

 

Ikke gjennomgått 

 

 Evaluering Rasespesial Storjord: 

Hva fungerte? 

- Arena og utstillingsområde 

- Loddsalg –  

- Hotell Storjord 

- Hjelpemannskaper; kafe, ring, foto, henting og bringing av          

dommer/ ringsekretær 

- Nina og Tobbe som vertskap for styret – camping og servicehus 

 

 

Endringer: 

- Utsatt påmeldingsfrist settes 14 dager før arrangement 

- Katalog lenkes til arrangement-sider 

- Resultater lenkes til arrangement-sider 

- CK-kort og championatkort deles ut i ringen – må lages. 

- Lage prisliste på rosetter og CK-premier til sekretariat 

Premier: 

Vi reduserer noe i forhold til årets premiehav.  Vi fortsetter med 

- Forpremier fra RC 

- Lys med berner til alle deltakere 

- Førstehjelpsskrin alle klasser 1.-4. 

- Goodiebag alle valper 

 

 

 

Økonomi:  

Fått inn alle utlegg unntatt fra Rema og utgifter ifbm henting av dommer og 

ringsekretær i Bodø..   

Fra NKK kommer i tillegg 10 840 kr etter avsluttet utstilling. 

Loddsalg gav inntekt på 20470 kr.  I tillegg har avdelinga fått 1000 kr i 

gave for arbeidet som gjøres i klubben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig 

Aarbogh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv-Marit W. 

Aas 

  

Rasespesial 2023: 

Enstemmig at NBSK avd nord fortsetter i 2023.  Dommer er på plass. 

 

 

 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
Nina Lee har allerede bestilt Skogvoktergården og Klengstua.  Det betyr at 

vi endrer arena for utstillinga.  Lokalene gir oss evt rom for å drive utleie og 

kunne ta betalt for parkering.  Pris pr døgn for Skogvoktergården er kr 

4200, mens Klengstua koster kr 1100.   

Dette sees på videre i neste møte. 

 

Styret ønsker at vi fortsetter med loddsalg lik årets innsamling.  Dette for å 

sikre oss at man ikke går med underskudd etter arrangement.  

Premieinnsamling startes opp umiddelbart slik at man unngår stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle samt 

medlemmer for 

øvrig 

 Aktiviteter høst 2022: 

- 1. oktober:  

Dobbel fellestur på Bardufoss opp til Dagsturhytta på 

Rustadfjellet og i Saltdal.   Kombo BFWW – lokalt. 

- Rundhaugmartna lør 3.12 – ikke kommet ut info om arr pr dd. 

- Tromsø – julebord og byvandring lør 10 des. 

- Kløvmerke – juni 23?  Se an dato i forhold til utstilling 

 

 SU – 5.-6. november 

 

Unn Helen Lindgård melder seg som delegat fra Nord.   

Nestleder Diana har førstepri på reise.  

 

Saker fra nord: Ingen nye saker. 

 

________________________________________________________________________________  

 

 


