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Årsmøte 2023 

 

UTKAST 

 

Sak 2: Årsmelding for 2022 

 

Styret: 

Styret har i perioden 12. mars 2022 til 23. mars 2023 bestått av: 

Leder:   Frode Holland 

Nestleder:  Dagfrid Hokstad 

Sekretær:  Solveig Aarbogh 

Kasserer:  Steinar Granlund 

Styremedlem:  Hans Reidar Berge 

1. varamedlem:  Turid Wettre  

2. varamedlem:  Alf Gunnar Sandvik 

Jon Jerre har vært styrets ressursperson i forhold til IT-relaterte saker.   

Årsmeldingen er i hovedsak bygd opp etter mandat gitt i årsmøtet 2022 gjennom styrets 

arbeidsprogram. 

Kasserer Steinar Granlund gikk dessverre bort i februar 2023.  Konstituert kasserer frem til årsmøtet er 

Alf Gunnar Sandvik. 

Klubben hadde pr 31.12.22 1026 medlemmer hvorav 3 æresmedlemmer, 56 husstandsmedlemmer og 

963 hovedmedlemmer.  Dette gir 1 medlem i NKK RS.  For å få 2 medlemmer inn i RS må 

hovedmedlemmer overstige 1000 medlemmer.  Dette får være et mål for 2023. 

Sammenlignet hadde 2022 990 medlemmer hvorav 3 æresmedlemmer, 919 hovedmedlemmer og 68 

husstandsmedlemmer. 

 

Overordnet målsetting i 2022: 

- Utvikle rasen i positiv retning, spesielt innen avl og helse 

- NBSK skal oppleves som en attraktiv klubb, bernereiere skal se fordelen av å være medlem 

- Klubben skal tilstrebe å benytte hensiktsmessig og brukervennlig digital plattform 

- Ha et godt samarbeid mellom, og innad i alle NBSK enheter (styret, komiteer og avdelinger) 

- Øke antall medlemmer i NBSK. 

- Styrke interessen for å bidra i frivillige verv og enkeltaktiviteter i NBSK 

 

Daglig drift: 

Styret har hatt møter fast hver måned siden årsmøtet – unntatt juli måned.  Til sammen har det i 

perioden vært gjennomført 12 styremøter på teams mellom årsmøtene.  Det har vært behandlet 25 

ulike saker gjennom året.  Økonomi, årsrapport, ny hundelov har vært gjennomgående tema. 

Alle styremøter (unntatt møtet i november i tilknytning til SU), har vært gjennomført på Teams.   
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I tillegg hadde styret et arbeidsseminar på Gardermoen i januar hvor videre kurs for klubben på 

bakgrunn av gruppearbeid på SU november ble staket ut.  Dette kommer frem av arbeidsprogram for 

2023. 

Sponsoravtale med Royal Canine er sagt opp av Royal Canine, og det jobbes med å finne ny, evt 

avtaler til klubbens medlemmer. 

Medlemmer henvender seg til styret via epost.  Styret har fordelt oppgaver internt for at disse skal 

kunne besvares så raskt som mulig. 

 

 

Økonomi: 

Likviditeten i klubben er fortsatt solid. 

Resultat for 2022 viser et underskudd på kr 10 141,- mot budsjettert underskudd på kr 74 500,-. 

Årsaken til dette er i hovedsak at inntektene er noe lavere enn budsjettert, og kostnadene har vært noe 

mindre enn budsjettert. Årsaken til dette er budsjettpost for ny hjemmeside, som ikke er belastet. 

 

NBSK har i 2022 blitt tilgodesett i et testamente fra en nå avdød tidligere bernereier og medlem. 

Arven er på kr 269 000,-. Styret vil komme tilbake med en informasjonssak om disponering av arven. 

 

 

Aktiviteter: 

Arbeide for å synliggjøre berner sennenhund i Norge, og profilere NBSK som organisasjon: 

Alle avdelinger arbeider for å fremme aktivitet og arrangementer i sine områder.  Til dette er det også 

tatt i bruk sosiale medier for knytte kontakt internt i avdelingene, men også for at avdelingene skal 

kunne dele ideer og kunnskap med hverandre. Det arrangeres konkurranser innen bruks- og utstilling.   

Oppdrettere er oppfordret til å ta kontakt med avdelinger slik at nye kan bli ønsket velkommen inn i 

avdeling de hører til. 

To representanter fra HAK deltok på International Working Group (IWG) i England i høst hvor NBSK 

høstet stor oppmerksomhet med klubbens helseregister.  IWG jobber med målsetting om å bedre helse 

og levetid til berneren. 

Helse- og avlskomiteen (HAK): 

HAK jobber kontinuerlig med å samle inn informasjon - bl.a. helseinformasjon, fertilitetsdata, 

dødsårsaker m.m. Disse dataene blir bl.a. brukt til å gi så gode råd som mulig ved avlsanbefalinger. 

Gjennom 2022 har HAK behandlet totalt 53 avlskombinasjoner.  

4 mai 2022 arrangerte HAK et webinar ”Veien til et valpekull”. Dette ble en suksess, og HAK har fått 

forespørsel om å gjenta dette.   

Siden for "omplassering av berner” og ”ønske om en omplasseringsberner” er nå oppe og fungerer på 

hjemmesiden.  

HAK har jobbet/jobber med å få i gang avlskåring som et alternativ til utstilling for å få et bredere 

utvalg i avlshunder.   

 

Utstillingskomiteen (UK): 

Til sammen har det vært arrangert 6 utstillinger i regi av NBSK UK. 
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Året begynte med Pinsetreffet.  Her var det 111 påmeldte hunder på lørdag og 102 på søndag. Deretter 

fulgte rasespesial sammen med Hedmark 26.6 med 54 påmeldte hunder.  

3. juli var det trippel utstilling sammen med Dobermann klubben.   Her var det påmeldt til sammen 

781 hunder.  

18.9 var det spesialutstilling i Rakkestad med 54 påmeldte.  Dette var også den siste da avd Østfold for 

ettertiden skal samarbeide med Buskerud om vinter-utstilling i februar.  

Årets siste rasespesial var i Trondheim i 29.-30. oktober, Her var det 44 påmeldte hunder.  

 

Nytt for 2023 blir at vi skal ha en dobbel utstilling "All breed" uten samarbeidende klubb 26. og 27. 

august på Maura.  

 

Brukshundkomiteen (BK) 

I løpet av 2022 har BK kommet noenlunde tilbake på sporet etter pandemipausen.  

Tom Stenberg ble takket av fra BK under medlemsmøtet på Torpomoen i pinsen, og ble tildelt 

hederstegnet "Kløvkoppen" med diplom.  Det har vært delt ut ulike priser gjennom året; - 

• Allsidighetsprisen for 2022  

• Tredje sesong av #Turhund ble fullført med 67 registrerte deltakere som tilsammen tilbakela 

90 793 kilometer.  

• BK arrangerte offisielt stevne i rallylydighet alle klasser på Torpomoen lørdag 04.06.2022. 

Det var rekorddeltakelse med 26 ekvipasjer fra flere raser, hvorav tolv bernere. Bernere på 

pallplasser i RLI, RLII og RL Elite. 

• Offisielt stevne i lydighet LPI - LPIII på Torpomoen. Elleve ekvipasjer fra flere raser, hvorav 

fem bernere. Bernere på pallplass i alle klasser. 

• BK arrangerte svensk-norsk fellestur over tre dager i Jämtlandstriangeln med utgangspunkt i 

Storulvån fjällstation 4. - 7. juli.  

• Det var tur- og brukshundsamling 1. - 3. september på Dalholen camping i Folldal i samarbeid 

med NBSK avd. Trøndelag.  

• Det ble gjennomført åtte kløvhundprøver på fire steder, Torpomoen, Jämtlandstriangel, Folldal 

og Sjusjøen.  

Det er ikke planlagt noen fleredagers fellestur til sommeren, men vi har sammen med 

SSHK/Anna Fronth bestilt guidet topptur til Galdhøpiggen fra Juvasshytta lørdag 22. juli. Vi 

vil også komme tilbake til tur- og kurssamling i Folldal.  

 

 

Redaksjonskomiteen (RK): 

 

Berner'n er gitt ut med fem trykte utgaver i kalenderåret 2022.  Dette fordi julenummer ikke ble utgitt 

før januar 2022.  Det har vært fokus på innhold i Berner'n gjennom året.  Det har også vært bytte av 

trykkeri i 2022. Redaktør Stine Bøe gikk av i oktober, og Birthe Sigurdsen trådte inn som konstituert 

redaktør frem til nytt årsmøte og valg. 

 

 

Arbeide for kontinuerlig forbedring i klubb, komite og avdelingsdrift: 

Styret har sett på hvordan man skal få enda tettere kontakt med avdelingene.  En ser at avdelingene 

lever sine liv, og er uavhengige økonomisk og i forhold til aktiviteter.  Referater fra møter og årsmøter 

varierer.  Her er det fortsatt rom for forbedring.  Alle referater fra årsmøtet skal legges ut på 

avdelingens hjemmeside og som referat til styret. 
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Kontakten med komiteene er tettere.  Gjennom året er det etablert gode rutiner på at referat fra møtene 

sendes med kopi til styret.  Ved behov, og i forhold til sakens art, inviteres komiteledere inn til 

styremøtene. 

Styret vil fortsatt jobbe for å få enda tettere kontakt i året som kommer med avdelingslederne.  Det er 

på trappene å kalle inn til eget møte via teams mellom styret og avdelinger. 

 

 

Styrets representasjon på arrangement som NBSK arrangerer: 

Dette er fortsatt noe som skjer i stor grad fordi medlemmer av styret stiller som deltakere.  Dersom det 

ønskes ytterligere representasjon, skal det være noe arrangører i klubben ønsker, og det må settes av 

penger til dette i budsjetter.   

 

Arbeide for å spre informasjon om aktiviteter og kurs; både på tvers av avdelinger og kurs som 

arrangeres av andre: 

Hjemmesiden til klubben er viktigste organ for informasjonsflyt sentralt.  Her jobbes det fortsatt med 

at avdelingene skal bruke sine sider mer aktivt.  

Alle avdelinger har egne facebook-kontoer hvor informasjon legges ut om aktiviteter.  Her er det flere 

medlemmer som har lagt til andre avdelinger enn sin egen for å kunne lese om og hente ideer. 

Det er i år utgitt egen Årsrapport for 2021 over mestvinnende i klubben, samt vinner allsidighetspris, 

oppdretterpris, hederstegn, kløvhund og turhund.  Dette ble svært positivt mottatt, selv om salget av 

rapporten enda ikke har tatt av.   

Arbeidet videreføres i 2023 med resultater for 2022.  Rapporten er å anse som dokumentasjon på 

aktivitet og hunders prestasjon gjennom året i regi av klubben. 

 

 

Ha en løpende dialog med- og oppfølging av komiteer: 

Styret opplever at dialogen mellom HAK, BK, RK og UK gjennom året som har gått har vært 

konstruktiv og god.   

 

Kontakt med bernerklubber i utlandet med tanke på samarbeid og erfaringsutveksling: 

- IWG  

- Fellestur med Svenske sennenhundklubben. 

 

 

 


