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Sak 2. Årsmelding for 2013/14 
 

 

Styret har i perioden 20.04.13 - 26.04.14 bestått av: 

 

Leder:  (Odd) Harald Amundsen 

Nestleder: Dagfrid Hokstad 

Sekretær: Stine Bøe 

Kasserer: Ellinor Elvestad 

Styremedlem: (Odd) Arnstein Rotmo 

1. varamedlem/styremedlem: Håkon Kristiansen 

2. varamedlem/1. varamedlem: Arve Vabø 

 

Årsmeldingen er bygget opp etter mandatet som ble gitt av årsmøtet 2013 gjennom styrets 

arbeidsprogram. 

 

Klubben har i løpet av året hatt 989 betalende hovedmedlemmer og 78 husstands-medlemmer. 

I tillegg har klubben 2 æresmedlemmer, slik at totalt har det vært registrert 1.069 medlemmer 

i løpet av 2013. Dette er en reduksjon på 54 hovedmedlemmer og 2 husstandsmedlemmer fra 

2012. 

Pr. 31.12.2013 var det til sammen 1.058 medlemmer, mot 1.111 medlemmer på samme dato i 

2012. 

Dette er andre året på rad med reduksjon i medlemsmassen, etter tidligere flere år med stabilt 

eller svakt voksende medlemstall fra år til år. 

 

 

Ivareta klubbens daglige virksomhet herunder sikre en god økonomisk styring av 

klubben 

Styret har etter beste evne ivaretatt de oppgaver som er pålagt gjennom årsmøtet.  

Det har i perioden frem til årsmøtet vært avholdt 2 møter i samarbeidsutvalget og 10 

styremøter, hvorav 7 har vært avholdt som møter via Skype. I tillegg har saksbehandling 

foregått ved utstrakt bruk av e-post og telefon. Erfaringene med bruk av Skype er med få 

unntak gode, og bidrar til å holde kostnadene med styremøter på et relativt lavt nivå. 

 

Økonomien i NBSK er fortsatt sunn og under god kontroll. Det vises til årets regnskap.  

 

Styret har arbeidet med avdelingsstrukturen, og et forslag har vært ute til høring. Det er først 

og fremst de delene av landet som ikke dekkes av etablerte avdelinger som styret har vært 

opptatt av å finne en løsning for. Først og fremst for at medlemmene som er bosatt i disse 

områdene skal få tilknytning til en avdeling de kan motta informasjon og lignende fra, men 

også for at medlemmene skal få et talerør inn til SU. Tilbakemeldinger fra de berørte 

områdene viser en blandet mottagelse. Saken legges fram for årsmøtet etter endelig 

behandling på SU i februar. 

 

NBSK var representert ved Harald Amundsen og Dagfrid Hokstad på NKKs 

representantskapsmøte i 2013. I tillegg har Dagfrid Hokstad og Stine Bøe representert 

klubben på et dialogmøte med NKK.  

 

Hederstegn 
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Styret har tildelt Inger Kristiansen klubbens hederstegn for hennes langvarige arbeid for 

klubben både lokalt og sentralt. Hederstegnet ble overrakt av styrets nestleder i forbindelse 

med medlemsfesten på Fredriksten festning. 

 

Allsidighetsprisen  

I forbindelse med jubileumsåret, ble det vedtatt å dele ut en «allsidighetspris» til en berner 

sennenhund som har utmerket seg med å delta på minst tre forskjellige slags aktiviteter, som 

for eksempel lydighet, agility, bruksøvelser, utstilling. Utstilling kan være en av de tre 

aktivitetene, men det er ikke noe krav. Til å hjelpe styret med å kåre den beste av de 

deltakende hundene, er det oppnevnt en arbeidsgruppe på tre personer; Kjell Haugrud, 

Cathrine B. Johansen (representant fra brukshundkomiteen) og Arnstein Rotmo (styrets 

representant). Kjel Haugrud gikk dessverre bort. Marianne Sandvik ble nytt medlem. 

 

Prisen ble tildelt Mari Ann Amundsen og N.Uch. BH Cafrida’s Frolic Fearless Falco. 

Vinneren ble annonsert på høstens SU-møte. Vinneren kunne ikke møte, men fikk prisen 

overlevert av avdelingens representant på rasespesialen i Vestfold i begynnelsen av 2014. 

 

Sponsor 

Ny sponsor er på plass. Dette er Royal Canin. 

 

Samarbeidsutvalgsmøter 
Det er arrangert ett høsten 2013 og ett i februar 2014. 

 

Pinsetreffet  
Pinsetreffet ble arrangert på Torpomoen i Hallingdal. Deltagelsen var god, med 97 voksne og 

8 valper i eksteriør og 19 ekvipasjer i lydighet. Lydighetsstevnet var som vanlig åpent for 

andre raser, noe som førte til større oppslutning. I tillegg ble det for første gang arrangert 

uoffisiell rallylydighet med introduksjon og konkurranser. Det ble også avviklet 

bronsemerkeprøve i lydighet og barn og hund. 

 

Det ble arrangert en middag lørdag kveld i anledning klubbens 25-årsjubileum. Denne ble 

delvis sponset av klubben, som førte til stor deltagelse. Det var til tider litt kaotisk rundt den 

stående buffeten, men stemningen var god og alle fikk rikelig med mat. 

 

Pinsetreffet ble gjennomført etter planen, med god stemning rundt ringene og rundt om i 

leiren om kveldene. Det var et godt og hyggelig arrangement. 

 

Bistå avdelinger i deres arbeid 

Styret har gjennom året hatt svært få henvendelser fra avdelingene med ønske om bistand.  

 

I samarbeid med råd og komiteer sette aktivitetsmål og bidra til å nå målene 

Styrets oppfatning er at råd og komiteer har fungert godt denne perioden. Styret har hatt en 

del kommunikasjon med avlsrådet rundt spørsmålet om retningslinjenes krav til 

dokumentasjon. 

 

RAS 

NBSK er av NKK pålagt å utvikle en rasespesifikk avlsstrategi (RAS), og det er i den 

anledning nedsatt en midlertidig komité. Denne har bestått av fra avlsrådet Kjersti Olsen og 

Sølvi Brudeseth, fra brukshundskomiteen Cathrine B. Johansen, Kristoffer Skjøstad som 

representant for klubbens oppdrettere, og Harald Amundsen og Stine Bøe fra styret. Komiteen 
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vil sluttføre sitt arbeid i løpet av første halvdel av 2014, men RAS-dokumentet skal evalueres 

årlig. 

 

I regi av denne gruppen ble det holdt fem seminarer spredt utover landet. Disse ble avholdt på 

Nebbenes dagen etter årsmøtet, i Tromsø og i Stavanger i forbindelse med NKKs 

internasjonale utstillinger, og i Trøndelag og i Halden i forbindelse med rasespesialer. 

Oppdrettere og andre interesserte var invitert til å komme med synspunkter på klubbens 

avlsarbeid og foreslå nye satsningsområder. Det kom dessverre ikke så mange til disse 

møtene, men diskusjonene var interessante. 

 

I forbindelse med RAS-arbeidet, har klubben sammen med Frode Lingaas ved Norges 

Veterinærhøgskole gjennomført en helseundersøkelse via nett. For å få flest mulig 

besvarelser, ble svarfristen forlenget. Foreløpige tall vil bli brukt i første versjon av RAS, men 

denne vil bli oppdatert når helseundersøkelsen er sluttført og tallmaterialet er analysert ferdig. 

 

Selve skrivearbeidet av RAS kom av forskjellige grunner i gang først på høsten, og et 

førsteutkast ble diskutert i forbindelse med SU i februar, samt medlemsmøtet samme helg. 

  

Gjennomføre sentrale/regionale markeringer av klubbens 25-årsjubileum i 2013. 

I forbindelse med de ovennevnte RAS-seminarene, inviterte klubben i samarbeid med de 

lokale avdelingene til markering av klubbens 25-årsjubileum. Dette ble organisert ved at 

avdelingene laget et arrangement, for eksempel på en restaurant eller felles grilling hjemme 

eller på utstillingsplassen, og klubben ved styret sponset et visst beløp per arrangement. Det 

var godt fremmøte og god stemning på disse markeringene. 

 

Arbeide for et godt samarbeidsklima i klubben 

Styret opplever at samarbeidsklimaet i klubben fungerer bra. 

 

Være synlige i berner-Norge og være representert på utstillinger arrangert av NBSK og 

klubbens avdelinger. 

Styret har ikke maktet å være til stede på alle rasespesialer og utstillinger arrangert av NBSK, 

men vi har satt opp rosett til eldste veteran på samtlige rasespesialer. 

 

NBSK har også i 2013 arrangert dobbeltutstilling i Letohallen i samarbeid med Norsk 

Dobermann Klub. Vi hadde 1319 hunder fordelt på 155 raser på vår utstillingsdag, noe som 

setter store krav til både planlegging og gjennomføring. Utstillingskomiteen la ned et 

betydelig arbeid for at dette skal bli et vellykket arrangement. De fikk som vanlig god hjelp 

fra mange av avdelingene og enkeltmedlemmer under selve gjennomføringen. Utstillingen ble 

vellykket både utstillingsmessig og samarbeidsmessig med NDK, og er et meget viktig bidrag 

til klubbens økonomi. 

 

NBSKs stand var meget synlig under Dogs4All. Brukshundkomiteen, avdeling Oslo og 

Omegn og effektkomiteen gjorde en flott innsats. Standen var meget godt besøkt, og mange 

potensielle bernereiere fikk sitt første flotte møte med rasen; et opplegg som er kommet for å 

bli. 

 

Forsette samarbeidet med utenlandske klubber. 

Klubben var ikke representert på det internasjonale helsesymposiumet i Sveits i august, og 

styrets leder har fått tilbakemelding om at våre søsterklubber var undrende til dette. Også 

klubbens medlemmer har ytret ønske om at NBSK skulle ha vært representert. 
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Sammen med redaksjonskomiteen finne en organisering av arbeidet som redaktør og 

grafiker i tråd med det som ble diskutert på SU høsten 2012. 

I løpet av året kom det på plass en redaksjonskomité som ble ledet av Tone A Pettersen og Jan 

Roar Sekkelsten som grafiker. Dette samarbeidet har fungert godt. Dessverre har både Tone 

og Jan Roar meddelt at de ikke vil fortsette etter årsmøtet. 

. 

Starte arbeidet med en håndbok for tillitsvalgte i NBSK som supplement til NKKs 

organisasjonshåndbok 

Styret har startet dette arbeidet og sendt ut et utkast som det skal arbeides videre med. 

 

Gjennom samarbeid med NKK å jobbe for å utvikle medlemsfordeler 

Vi fortsetter å benytte oss av NKKs medlemsfordeler. 

 

I samarbeid med NKK tilby medlemmene hundefaglig kunnskap 

Informasjon rundt kurs og seminarer søkes distribuert til aktuelle direkte via e-post og/eller 

gjennom hjemmesiden vår og Facebook. Det arrangeres i løpet av året mange gode 

kurs/seminarer/annet også lokalt, som mange kan ha glede av. 

 

Bytte av leverandør av hjemmesiden. 

Det ble arbeidet med dette med sikte på en ny nettside i løpet av 2013. Arbeidet tok imidlertid 

lengre tid, og uheldigvis gikk vår leverandør av nettside ned på grunn av hacking. Det viste 

seg imidlertid at de ikke fikk opp igjen siden vår. Det ble derfor etablert en midlertidig side. 

Den er på den samme plattformen som ny nettside skal bygge på. 

 

Den nye siden blir bygget i WordPress, og vårt webhotell vil være PPO ISP. 

 

Dommerkonferanse. 

Dommerkonferansen ble avholdt 25. september 2013 med 15 dommere og dommerelever til 

stede. Maija Heinilä ledet det hele gjennom foredrag, bildevisning og diskusjoner. Avlsrådet 

hadde på forhånd plukket ut fire bernere som kunne vise ulike styrker og svakheter en ønsket 

dommerne skulle være oppmerksomme på. Dette ga gode diskusjoner, hvor klubbens 

synspunkter på rasen og bedømning av rasen ble vektlagt. Konferansen fikk gode skussmål 

fra deltakerne.  

 

 

Styret   

 

Harald Amundsen (s) 

 

Dagfrid Hokstad (s.)               Ellinor Elvestad (s.)   Stine Bøe  

Arnstein Rotmo (s.) 

 

 

 

Behandlet i SU 15.-16.02.2014. 

 

Innstilling: 

Et enstemmig SU-møte anbefaler overfor årsmøtet at den framlagte årsberetning for 

2013/2014 godkjennes. 


