
 

 

OVERSIKT OVER PROTOKOLLER MED VEDTAK, SOM STYRET I NCK PR. DAGS DATO HAR GJENNOMGÅTT: 
 

- Generalforsamlingsprotokoll fra 23.03.2002 – mangler fra protokollen 
- Generalforsamlingsprotokoll fra 12.04.2003 – mangler fra protokollen 
- Generalforsamlingsprotokoll fra 25.04.2004 – ingen nye vedtak 
- Generalforsamlingsprotokoll fra 23.04.2005 – ingen nye vedtak 
- Generalforsamlingsprotokoll fra 02.04.2006 – ingen nye vedtak 
- Generalforsamlingsprotokoll fra 14.04.2007 – ingen nye vedtak 
- Generalforsamlingsprotokoll fra 12.04.2008 – ingen nye vedtak 
- Generalforsamlingsprotokoll fra 18.04.2009 – 2 vedtak – protokoll er ufullstendig og det fremkommer ikke 

hva vedtakene omfatter. 
- Generalforsamlingsprotokoll fra 10.04.2010 –  

 
Vedtak 1: Alle utstillinger i regi av NCK eller en underavdeling skal benytte rasespesialist.  
 
Vedtak 2: Styret skal offentliggjøre GF tid, sted og dagsorden i CB nr 4. Saker til GF skal sendes styret senest 
1. februar. Utfyllende informasjon om sakene som skal behandles på GF skal offentliggjøres på www.nck.no 
senest 1. mars. Eller minimum 5 uker før GF. 
Vedtak 2 opphevet ved godkjennelse av ny lovmal ved GF 24.04.2016.  
Dato for GF skal gjøres kjent for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 
 Det skal av styret innkalles til ordinært GF med min. 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmene 
direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. 
Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende / poststemplet senest   8 uker før GF 
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Må være styret i hende / poststemplet 
senest 8 uker før GF 

              Vedtak 3: Nedleggelse av avd. Buskerud 

- Generalforsamlingsprotokoll fra 16.04.2011 – ingen nye vedtak 
- Generalforsamlingsprotokoll fra 22.04.2012 – 1 vedtak – protokoll er ufullstendig og det fremkommer ikke 

hva vedtaket omfatter. 
- Generalforsamlingsprotokoll fra 20.04.2013 – ingen nye vedtak 
- Generalforsamlingsprotokoll fra 29.04.2014 –  

 
Vedtak 1: For å bli champion fra 01.01.2015 må et cert tas på en av klubbens egne utstillinger eller en NKK 
utstilling – Vedtaket utgår etter endringer i NKK der det gamle cert tildelingssystemet opprettholdes. 
 
Vedtak 2: Veteranklassen i mestvinnende konkurransen deles i to aldersgrupper: 8 – 10 år og  
10 år + 

- Generalforsamlingsprotokoll 24.04.2016 –  
Vedtak: - Oppheving av registrering av langhårsvalper fra korthårskull som korthår med pelsavvik. Disse skal 
nå registreres som collie langhår. 
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