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Sammenslåing av avdelinger 
 

Se også sak 7 fra SU i november 2013, som da var utsatt sak 4 fra SU februar 2013. Berørte 

avdelinger og aktivitetsområder har fått mulighet til å komme med innspill i saken, før en 

siste vurdering og eventuell oversending til årsmøtet. 

 

Styret fremmer følgende forslag til reorganisering av klubbens avdelinger og geografiske 

områder: 

 

a) Alternativ 1: Avdeling Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre og Sogn og Fjordane slås 

sammen til én avdeling. 

 

Alternativ 2: Avdeling Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre slås sammen til én avdeling, og 

avdeling Bergen og omegn og Sogn og Fjordane slås sammen til én avdeling. 

 

 

b) Avdeling Hedmark og Oppland slås sammen til én avdeling. 

 

 

c) Avdeling Troms og Nordland slås sammen til én avdeling. 

 

 

Tilbakemelding fra Nordmøre og Romsdal: 
Mailen ang forslag om sammenslåing av avdelingsområder ble sendt ut til høring til 

medlemmene i god tid før dagens årsmøte i NBSK avd Nordmøre og Romsdal. 

Dette ble en sak som ble tatt opp på dagens årsmøte. 

Det ble enstemmig nedstemt. 

Vi bor i et fylke med store avstander mellom medlemmene. Det er utfordrende nok når vi skal 

treffes mellom fjorder og fjell, der ferger og tunneller inngår i turen. 

Alle synes det fungerer ok slik det er nå. 

 

 

Tilbakemelding fra Sunnmøre: 
Å slå sammen Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, og Sogn og Fjordane ser eg som uaktuelt. 

Frå Søre Sunnmøre er det om lag 4.5 timar til Kristiansund på Nordmøre, 3.5 timar til Molde i 

Romsdal, 3 timar til Førde og 3 timar til Sogndal. I praksis prøvar ein no å slå saman heile 

området mellom Bergen og Trondheim, ei strekning som langs kysten tek 12 timar å køyre og 

inkluderer 6 ferjer. Forslaget er for oss på Sunnmøre så urealistisk at i praksis medfører det at 

vi aldri vil møte andre i avdelinga.  

  

 

Tilbakemelding fra Sogn og Fjordane: 
Vi har sett på saken om avdelingsstruktur, i hovedsak ved å diskutere litt på nettet, men nei, vi 

har ikke hatt hverken medlemsmøte eller generalforsamling i romjula. 

 

Reaksjonene som har kommet etter å ha luftet skrivet om avdelingsstruktur via nettet, sett av 

22 av 45 medlemmer i FB-gruppa, går på at de skisserte løsningene kan meget vel fungere 

administrativt og organisatorisk, men noen effektiv løsning på de praktiske problemene som 



        Norsk Berner Sennenhundklubb 
        Samarbeidsutvalgsmøtet I 2014 

 

avstander og reisetid fortsatt vil utgjøre er det ikke. Tvert imot uttrykker de som har valgt å 

uttale seg tilfredsshet med den lille aktiviteten vi har, tross avstandene i tid og kilometer.  

 

Jeg tror ikke at medlemmene i Sogn og Fjordane vil oppleve seg å være representert og 'få 

sine stemmer hørt' om vi er valgbare og kan delta i styremøter via Skype enten avdelingen har 

base på Nordmøre eller i Bergen. Når avstandene er for store til å samle miljøet innen fylket, 

så blir det ikke bedre av enda større avstander. Det er de lokale hundeklubbene som er viktige 

i vår situasjon. Det er her vi får hundefaglig og sosialt påfyll, tilbud om kurs og aktiviteter. 

Rasespesifik hjelp og råd må vi hente via nett eller telefon uansett organisasjonsstruktur. Da 

kan det være like hensiktsmessig å innføre et direktemedlemskap i NBSK uten 

avdelingstilhørighet ettersom det ikke er medlemsmessig grunnlag for å opprette en avdeling i 

fylket som tilfredsstiller HS mål om 40-50 medlemmer. Respresentasjon til SU og andre 

organer kan da eventuelt fordeles fylkesvis.  

 

Med andre ord er det ikke mangelen på en avdeling som gjør at aktiviteten er liten. Saken er at 

du kan du ikke arrangere noen fylkesdekkende samling uten samtidig å tilby overnatting. 

Dette vil ikke endre seg ved flytte avdelingsgrenser på papiret. Vi har pr. idag heller ikke noe 

naturlig tyngdepunkt geografisk hvor et flertall vil kunne samles uten altfor mye forberedelse. 

Det vil med andre ord ikke bli noen større aktivitet, engasjement eller samhold av å kalle det 

en aktivitetsgruppe under f.eks avd. Bergen og omegn eller ved å slå oss sammen med sunn- 

og nordmøringer.  

 

For å beskrive landskapet; Det tar Siska, Sonny og Vill fire timer og en fergetur å komme seg 

fra Florø i vest og inn til Aron på Årdalstangen i Øst. Hvis Turgon nord i Hornindal skal 

besøke sin mor Dariel og oppdretter Hege Askvik i Brekke sør for Sognefjorden tar det fire 

timer, en fjellovergang og tjue minuttter fergetur. Dessuten må de bruke «Norges offisielt 

dårligste vei»; rv60 Olden - Innvik. Ellers må de kjøre omveien om Nordfjordeid og pådra seg 

en fergetur til. Det har ikke noen hensikt eller mål å utfordre dette bare for å pynte på 

statistikken. Heller ikke samfunnet forøvrig er det noe særlig pendling mellom de ulike delene 

av fylket. Både helse, utdanning og forvaltning er organisert på måter som ikke utfordrer 

avstandene unødvendig.  

 

Andre større og mer ressurssterke organsisasjoner som Norges musikkorpsforbund og litt mer 

nærliggende, NKK, har forsøkt seg med region Nordvest som favner Sogn og Fjordane og 

Møre og Romdal. De opplever at dette i praksis ikke fungerer etter hensikten. Avstandene er 

og blir for store, i tillegg til tradisjonelle skiller som følger gamle grenser.  Korpsforbundet 

har 'krøpet til korset' etter opprettelsen av «den samlende regionen», og arrangerer nå dobbelt 

opp med kurs og konkurranser. Mao. alt er som før, bortsett fra at administrasjonen sitter bare 

i Molde.  

 

Det er en viss nærhet og kontakt mellom Nordfjord og Sunnmøre, men ikke i nærheten av 

noen naturlig enhet. Det tar videre nesten åtte timer å komme fra Førde midt i fylket til 

Nordmøre og Romsdal. Slike avstander og veier er ikke kontakt- eller aktivitetsskapende. 

Dette er noe selv stat, fylkeskommune og helseforetak strever med til daglig. For deler av 

Nordfjord er faktisk områder som Lom, Skjåk og Gudbrandsdalen mer tilgjengelig enn f.eks 

Indre Sogn, mens Sunnfjord (Førde/Florø) og Ytre Sogn nok har en større nærhet til Bergen 

enn til byene på nordvestlandet.  

 

For å oppsummere; Vi kan ikke se at forslagene og premissene som ligger til grunn for dem er 
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egnet til å oppnå de målene man ønsker seg. De inneholder ikke noe som kan overvinne 

kombinasjonen av et lavt medlemsantall, ugrei geografi og spredt bosetning på noen fornuftig 

måte. 

 

 

Tilbakemelding fra Hedmark: 
Ad videre samarbeid/sammenslåing av NBSK avd. Hedmark og NBSK avd. Oppland 
Saken ble behandlet på vårt årsmøte 16. januar 2014.  

Det ble et enstemmig vedtak på årsmøtet at NBSK avd. Hedmark ønsker å fortsette som egen 

avdeling i 2014.  

Begrunnelsen for vedtaket er som følger: 

 

 NBSK avd. Hedmark ønsker ikke en sammenslåing med NBSK avd. Oppland. Vi har 

også signaler om at det kan bli vanskeligere å rekruttere inn personer til styreverv om vi blir 

for store. 

 Vi ønsker gjerne medlemmer fra Oppland velkommen som medlemmer i NBSK avd. 

Hedmark.  

 Samarbeid eller ikke, vi ønsker alle bernereiere fra Oppland, og andre avdelinger 

velkommen til å delta på våre aktiviteter. 

 Medlemmer i andre fylker som ønsker vårt lokale medlemsblad «Bernerpo(s)ten» vil 

kunne få tilsendt dette mot at de betaler en fastsatt sum pr. år som dekker kopiering og porto 

for fire blad.  

 FB-siden NBSK avd. Hedmark og Oppland vil bestå, for her kan også 

bernermedlemmer fra andre avdelinger være medlemmer for å følge med på aktivitetene i vår 

avdeling. Fellesturer m.m. blir også gjort kjent her.  

 Vi ønsker å bruke ressursene med fokus mot egne medlemmer, bl.a. få til 

arrangementer i utkanten av den «sentrale kjernen» slik at medlemmer i de områdene blir klar 

over hverandre og kan møtes og gjøre noe sammen med litt oppstartshjelp fra avdelingsstyret.  

Bakgrunnen for vedtaket er bl.a.: 

 Både Oppland og Hedmark er langstrakte fylker, og det er vanskelig å nå alle. Vi har 

flyttet våre aktiviteter litt rundt slik at ikke de samme må kjøre langt hver gang for å delta, og 

begge fylkene skulle være målgrupper. Fra Raufoss og Øyer til Drevsjø og Hernes.  

Med unntak av et par turer, har det vært lite oppmøte på aktivitetene fra Opplandssiden. De 

fra Oppland som møter opp er for det meste personer som er valpekjøpere fra medlemmer i 

Hedmark og som har kontakt med personer som er aktive i avdelingen. 

 

 Det har vært dårlig med respons fra nabofylket når vi har bedt om tilbakemeldinger 

om tanker og meninger om videre samarbeid. Det virker ikke som om det betyr så mye dem 

om de har en aktiv klubb eller ikke. De som ønsker å være aktive finner vel tilbud i lokale 

hundeklubber i nærmiljøet. 

 

F.eks. Styret i avd. Hedmark har snakket om samarbeidet jevnlig i disse to årene. Det har også 

vært tema på to medlemsmøter for begge avdelingene i 2014, et som ble avholdt rett før 

sommerferien i forbindelse med en miljøtrening/sommeravslutning ved Bokrudstad 

hundesenter og et i november hvor dette var hovedsaken på møtet. På dette møtet kom det 3 

personer fra oppland og 5 fra Hedmark. Det var synd det ble så dårlig oppmøte, også fra vår 

avdeling. Men vi hadde med oss en del føringer etter tidligere evalueringer/samtaler fra 

tidligere styremøter, miljøtreninger osv. 
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I forkant av dette novembermøtet henvendte jeg meg som leder av avdelingen til 

kontaktpersonen i Oppland og ba henne om å sende ut en mail til sine medlemmer og 

oppfordre de til å gi tilbakemelding på mail om hvilke tanker de hadde om videre drift om de 

ikke hadde anledning til å møte på møtet. Ingen mail ble sendt til kontaktpersonen eller til 

meg. 

En tid i forkant av bekjentgjøringen av møtet hadde det kommet et innlegg på fbsiden vår fra 

et medlem i Oppland som ønsket at Oppland skulle bli egen avdeling igjen. Vedkommende 

spurte også om det ville bli møte hvor dette ble drøftet, noe vi svarte bekreftende på og at det 

ville bli i slutten av november. Denne personen stilte heller ikke på møtet, eller ga noen 

tilbakemelding på mail.  

Innkallingen til dette medlemsmøtet ble som ellers, gjort kjent i medlemsbladet 

«Bernerpo(s)ten», fb-siden, samt mail. Litt usikker på om et ble lagt ut på hjemmesiden pga. 

problemene som har vært med plattformen for hjemmesiden sentralt. 

Konklusjonen på dette medlemsmøte var at NBSK avd. Hedmark går tilbake til sin ordinære 

form som avdeling og de av medlemmene i Oppland som ønsker å være aktive kan melde seg 

inn i vår avdeling eller en annen tilstøtende berneravdeling, litt avhengig av hvor de bor. Det 

var syv som var enige i dette, og en som mente at det måtte drøftes videre. Det var styret i 

avd. Hedmark som innkalte til møtet, så vi tok med oss henstillingen om videre drøfting ved å 

løfte saken inn i vårt årsmøte. 

 Det var 3 ledige plasser i vårt styre nå, som vi var så heldige å få besatt. Det er ikke 

alltid enkelt å få kandidater til å stille til valg. Noen verv er vanskeligere å bekle en andre. 

Som leder ønsket jeg egentlig å fratre etter denne perioden, men valgte å ta en periode til da vi 

ikke hadde kandidater til ledervervet. Signaler vi har mottatt er at det kan bli verre å rekruttere 

inn styremedlemmer om sammenslåingen av fylkene blir en realitet. Vi har ikke tro på at vi 

vil få hjelp fra Oppland til å bekle styreverv så lenge de ikke selv klarer å stille kandidater til 

eget styre.  

Vi bruker pc/elektronisk verktøy, men ser viktigheten i å møtes «ansikt til ansikt» også, og har 

lagt oss på ca 4 styremøter hvor vi treffes.  

 

*** 

 

Avdeling Troms, Nordland og Oppland har ikke respondert på styrets henvendelse. 


