
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Referat fra Styremøte nr. 8 - 2022 

Tid: Torsdag 27. oktober 2022  

Sted: Teams 

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

Granlund 

Forfall: Turid Wettre 

Referent: Solveig Aarbogh 

 

Saksliste: 

1. SU – siste avklaringer 
2. Økonomi: Arv. Budsjett 
3. Saker / tema videre styret skal jobbe med 
4. orienteringssaker 

a. Dommerkonferanse 
5. Budsjett 

a. Dobbelutstilling  
6. evt  

 

 

# Sak Ansvar 

4-22 Saksliste til SU – endelig: 

 

- Oversikt over påmeldte OK 

- Veterinær og førstehjelp utgår. 

- HAK legger frem fra IWG 

- Alf Gunnar referent 

- Gruppearbeid – NBSK og veien videre – Gruppearbeid 

og SØT-analyse. 

o Hvordan bedre kontakt med avdelinger – styret 

o Helse / avl /kåring 

o Oppdrettere og opplæring 

o Allsidighet hos Berner'n – aktiviteter og 

stimulering av avdelinger 

o Gruppesammensetning? 

 

 

 

Frode Holland 

Solveig Aarbogh 

Dagfrid Håkstad 

 

18-22 Dobbelutstilling Maura 

Endring er at NBSK organiserer denne selv som dobbelutstilling 

lørdag og søndag.  Budsjettforslag er utarbeidet. 

 

Vedtak:  

 

 

 

14-22 Lager Oslo: 

Forsikring må ordnes i forhold til utstyr.  Det bør utarbeides 

budsjett for leie og verdier. 

Dette har tidligere vært dekket gjennom transportforsikring 

gjennom tilhengeren. 

Budsjett- og forsikringsansvarlig bør være største bruker. 

 

 

 

 

 

 

 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Forsikring fortsetter på hengere, mens det settes en verdi for utstyr 

oppbevart i lager.  Hyller bestilt, men ikke ankommet. 

 

Ansvarlig for fremdrift: UK  

 

 

 

 

 

Anette Søhagen 

 

 

12-22 

Økonomi: 

 

Arv: 

NBSK tenker at dette må man ikke forhaste seg. Bakgrunnen for at 

NBSK er blitt donert pengene, er at pengene skal gå i det godes ånd 

– ikke til drift.  Mulig å undersøke om det kan opprettes et fond 

med statutter til fordeling.   

Styret jobber videre med å finne tiltak og formål som er i givers 

ånd.   

Styret jobber videre med dette frem mot årsmøtet hvor det legges 

frem som egen sak. 

 

Budsjettprosess: 

Komiteene må lage plan og sette opp budsjett for kommende år.  

Tidsfrist blir gitt.  Dette gjelder for aktiviteter, og kurs mm. 

Skriv om dette sendes ut over helga. 

 

Innkjøp: 

Styret har gått til innkjøp av beach-flagg til klubben.  Det samme 

gjelder hyller til lager.  Avd Nord sitt flagg betales av avdelinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frode Holland 

20-22 Saker styret skal se videre på: 

 

- Ny forskrift om hundeavl 

- Dommerkonferanse  

- HAKs saksfelt oppleves som stort. Bør noen oppgaver 

flyttes på, evt delegeres.  Tema å belyse videre -  

o Oppdrettere og etiske retningslinjer (ny avlslov) 

o Helseregister  

o Hva har oppdrettere behov for av HAK? 

 

Frode Holland 

16-22 Dommerkonferanse: 

 

Bruke Helen Davenport sammen Maja Heinilâ.  Dette skjer lørdag 

9. september 2023.    

Tilbud fra hotell aksepteres. 

 

Sende ut informasjon til medlemmer om konferansen.  

 

 

 

 

Solveig Aarbogh 

 

Dagfrid Hokstad 

19-22 Datainnbrudd 

Eposter blitt hacket.  Mangler respons fra 4 eposter.  Usikkerhet 

rundt om disse har skiftet. I motsatt fall virker ikke kontoen. 

Jon Jerre går gjennom dette på SU. 

 

 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

20-22 ABC for bernereiere – hefte fra 2002-2003 

Vi ser på om denne trengs revidering.  Kan evt trykkes opp og 

kjøpes av oppdrettere til nye valpekjøpere. 

 

Styret 

 

 

Saker til neste møte: 

- Årsmøtesaker sak 18-22 

o Arbeidsplan 

o Budsjett 

- Arbeidsseminar for styret  

- Dato for SU vår 

- Dommerkonferanse – informasjon ut til medlemmer v/ Dagfrid 

 

 

 


