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Styret utnevner redaktør for Bernhardposten.
Et styremedlem skal være styrets ansvarlige for oppfølging av Bernhardposten. Styrets ansvarlige skal
sørge for at redaktør av bernhardposten får det som trengs til bladet innen tidsfrister, sende inn
referater/protokoller som skal være med og hjelpe redaktør med jobben hvis det trengs.
Bernhardposten skal gis ut minimum 4 ganger pr. år. Senest i årets siste utgave av Bernhardposten skal
utgivelsesplan for neste år presenteres. Utgivelsesplanen skal stå i hver utgave og skal inneholde
deadline for bidrag til hver utgave. Utgivelsesplanen skal tilpasses slik at innkalling til
generalforsamling og presentasjon av saker til generalforsamling kan skje i hver sin utgave i forkant av
generalforsamlingen innenfor frister som gitt i klubbens lover.
Redaktøren er ansvarlig for at utgivelsesplan blir utarbeidet og at bladet sendes til trykkeriet i tide.
Redaktøren skal også sørge for at innlegg med støtende innhold eller personkritikk ikke trykkes. Ingen
kritiske artikler skal trykkes uten at motpart blir gitt anledning til å kommentere innlegget i samme blad.
Bernhardposten skal ha følgende fast innhold:
• Redaktøren har ordet.
• Oppdatert mestvinnerliste (mestvinnende NSBK).
• Resultatliste
• Championatliste
• HD/AD resultater
• Lederen har ordet.
• Kontaktliste for NSBK.
• Priser medlemskap.
• Utgivelsesplan.
• Rekvisita som tilbys gjennom klubben.
• Hannhundliste
Øvrig som skal publiseres gjennom Bernhardposten:
• Klubbens budsjett for neste år bør publiseres i årets siste utgave.
• Protokoll fra generalforsamling med regnskap.
• Innkalling til generalforsamling.
• Saksliste til generalforsamling.
• Protokoll fra styremøter.
• Referat og resultater fra egne utstillinger.
• Endringer eller forslag til endringer i rasestandard.
• Viktig informasjon fra NKK.
• Innbydelse til egne utstillinger.
I tillegg skal relevante artikler, innlegg og bilder fra medlemmer og klubbens innehavere av verv
publiseres. Relevant fagstoff skal også publiseres.
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