
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Referat fra Styremøte nr. 10 - 2022 

Tid: torsdag 24. november 2022  

Sted: Teams 

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

Granlund, Jon Jerre 

Forfall:  

Referent: Solveig Aarbogh 

 

Saksliste: 

 

# Sak Ansvar 

 Gjennomgang av referat 9-2022  

4-22 Oppsummering SU november  

22-22 SU digitalt 2. mars 2022  

23-22 Årsmøte 2023 

- Arbeidsprogram.   

o Arbeidsprogram  

o Instrukser: "medlemsmøte" må byttes ut med 

"styret". 

 

o Årsmelding 

- Budsjett 

o Kontingent 2024 – ingen økning foreslås 

- Statutter som mangler 

▪ Retningslinjer for Redaksjonskomite  

▪ Retningslinjer for Hederstegnkomite 

 

 

 

Hans Reidar Berge/ 

Frode Holland 

Steinar Granlund 

 

Solveig Aarbogh 

 

 

 

 

Dagfrid Hokstad 

12/22 Økonomi: 

 

Budsjett 2023 

Avventer budsjettforslag fra utstillingskomiteen og HAK.  Steinar 

har oppdatert siste regnskapstall.   

Årsrapport generer ikke ny post i budsjettet pr nå.   

SU-møter – forslag: øker pott til 80 000 kr 

- Øker pott til reiseutgifter til 25 000 kr. 

- Styremøter / møter komiteer samt arbeidsmøter: forslag om 

økning av dette for å gi rom for fysisk arbeidsmøte til totalt 

25 000 kr. 

- Div utgifter 

- Data og webutgifter 

- Profilering NBSK 

o Oslo Dogshow settes opp som post i budsjett 

o Hjemmeside Berner'n tas bort  

o Data / webutgifter 2500 kr 

o Smart Media 

- Støtte til avdelinger videreføres eller økes 

- Oppdatering RAS 

- Dommerkonferansen – Dagfrid sjekker ut videre i forhold 

til kostnader. 

 

 

 

 

 

 

Steinar Granlund 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

 

 Berner'n:   

Oppdrettere kan henvende seg til redaktøren for å få eksemplarer av 

Berner'n til å legge i valpepakker.  Hans Reidar kan være 

budbringer på utstillinger i Østlandsområdet.   

 

 Arbeidsseminar 

Hva prioriterer vi av oppgaver med bakgrunn i forslag fra 

gruppearbeid SU 

Se på mulighet for Instagramkonto hvor unge retter seg mot 

ungdom med berner. 

Ressurspersoner for å skrive om rasespesialene.  Frode lager en sak 

på dette til Berner'n.   

 

Arbeidsseminar på Garder kurs- og konferansesenter 28.-29. januar.   

 

 

 

 Eventuelt: 

NKK: Dagfrid refererte til dom ang forbud av raser og avl.   

 

Spørsmål:  Hva gjør NBSK i forhold til utkast 1.7.22 Forskrift om 

avl av hund 

 

Avtale med forprodusent. 

Royal Canines avtale er ikke reforhandlet.  Leder ønsker nedsatt ei 

gruppe som lager noe statuetter for videre arbeid og mål.  UK bør 

være med i et slik arbeid.  Dagfrid er med fra styret.  Frode sender 

mail til UK slik at disse også får være med. 

 

 

 

 

 


