
Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

Referat fra Styremøte nr. 11 – 2022/2023 

Tid: torsdag 12. januar 2023  

Sted: Teams 

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

Forfall: Steinar Granlund, Jon Jerre, Alf Gunnar Sandvik 

Referent: Solveig Aarbogh 

 

Saksliste: 

 

 
 

# Sak Ansvar 

   

 

 

 

 

24/22 

 

Avlskåring:   

Mail fra HAK ang avlskåring.  Hensikt: Få avlsgodkjent hunder 

uten å måtte reise på utstilling. HAK foreslår at utkastet skal sendes 

videre til Elin Normannseth og Maija Heinillä (rasedommere) for 

vasking i forhold til terminologi.  HAK har sett på utkastet, og 

godkjent.   

HAK styrer dette ved at skjema sendes inn til dem og de registrerer 

hunder som er godkjent. En håper å kunne samle oppdrettere i dette 

arbeidet. 

Styret ser dette som et bidrag til rasens utvikling.  Dette er en start, 

så få vi arbeide videre med både kåringer og skjema etter hvert som 

vi skaffer oss erfaring. Styret foreslår at dette testes ut til våren på 

Torpomoen. 

 

 

 

 

25/22 

Webinar for oppdrettere planlegges av HAK.  Her kan alle delta. 

Invitasjon går via ledere i avdelingene.   

SH-testing er en del av oppdretterarbeid.  Er deltema på et 

webinaret.   

 

Egen oppdrettergruppe på facebook.  Forslag på å ha Jan-Roar 

Sekkelsten med som overvåker i forhold til sosial kompetanse. 
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Arbeidsseminar Styret – HAK: 

Forslag om at HAK og styret holder arbeidsseminar i forkant av 

SU.  Det er mange tema som er felles fremover; RAS, ny hundelov, 

avl og oppdrett, helse. 

 

 

 Oppdrettere og avd NBSK  

 

23/22 

Årsmøte / Stemmesedler.   

Avd Nord ønsker stemmesedler tilsendt elektronisk for i det hele å 

få inn stemmer.  De som vil stemme hemmelig, bruker fortsatt 

dobbel konvolutt. 

 

 

 

 



Norsk Berner Sennenhundklubb 
 

 

Avd Nord lager sak til styret om hvordan de foreslår avstemming på 

årsmøtet avholdt.  Styret svar til Jon har funnet ut av stemmesystem 

til NKK. 

Avd Nord 

5/22 Årsrapport 2022: Denne startes arbeidet med nå. Jon Jerre 

 

 

17/22 

Arbeidsmøtet 28.-29. januar: 

- Hederstegn 

- Årsrapport 2021 / 2022 

- Økonomi og prioriteringer fremover 

- SU / Årsmøte 

- Sponsoravtaler og premier 

 

 

   

 

 


