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Sak 8: Informasjonssak om mottatt arv 

 

Bakgrunn: NBSK har blitt tilgodesett med en arv fra Gro West Hansen sitt dødsbo. Arven er på kr 

269 000,-.  Arven er mottatt og står plassert på klubbens konto. Styret er på vegne av NBSK meget 

takknemlig for at en tidligere bernereier og mangeårig medlem har tenkt på oss gjennom sitt 

testamente.  

Styret har allerede begynt prosessen med hvordan arven skal disponeres. Arvelater var både et 

meget snilt og omtenksomt menneske og hadde et sterkt engasjement for vår rase selv om hun i de 

senere år var uten hund. Vi tror det ville vært i hennes ånd at arven på en eller annen måte skulle 

komme andre bernereiere til gode. Styret er enige om at vi ikke ønsker at arven skal inngå som en del 

av klubbens driftsmidler, men skal komme medlemmene til gode på annet vis. Styret ser for seg at 

medlemmer skal kunne søke om midler til aktivitet som har en klar sosial profil. Et eksempel kan 

handle om å tildele støtte til utdanning av et medlems hund som terapi/besøks/skolehund, og som 

dermed vil være et sosialt bidrag overfor andre. Styret ber SU komme med gode innspill på andre 

tiltak med sosial profil som pengene kan nyttes til.  

Styret ønsker å utrede mulighetene for å opprette en form for legat eller fond som bærer navn etter 

arvelater. Vi ønsker å utarbeide statutter for et slikt fond/legat og vil i så fall tilknytte oss juridiskhjelp 

slik at dette blir gjort ordentlig. Vi ønsker også å utrede muligheten, via råd fra klubbens 

bankforbindelse, om å plassere deler av arven i verdipapirer/aksjer eller aksjefond med lav til 

middels risiko for å oppnå at midlene varer i tid. Her må det også avklares om dette er mulig med 

tanke på skatteregler etc. NBSK er ikke skattepliktig i dag, og vi ønsker heller ikke en drift hvor 

klubben blir skattepliktig. 

Styrets innstilling: Årsmøtet tilslutter seg styrets forslag og tanker til disponering av mottatt arv, og 

gir styret i oppdrag å presentere et opplegg for en form for legat/fond på SU nr 2/2023 som skal 

munne ut i et forslag som kan behandles på årsmøtet 2024. 


