
Protokoll fra Norsk Collie Klubb’s Generalforsamling 24/4-2016

1. Åpning av Generalforsamling: Formann åpnet møtet med å ønske velkommen.

2. Valg av møteleder, tellekorps. 2 til å skrive protokoll og 2 til å signere protokoll.
Tom Segalstad ble valgt som ordstyrer.
Tellekorps: Elin Lund og Tom Lund - 17 stemmeberettigede var tilstede, men 1
stemmeberettiget forlot møtet.
Referenter: Lise-Lotte W. Hoffmoen og Dagny Wangensteen. Dagny Wangensteen
ble dårlig og måtte forlate møtet. Bente Løseth overtok referering etter henne.
To personer for signering av protokoll: Ellinor Monsen og Berit Klausen.

3. Godkjenning av innkallingen. Det ble lagt inn protest mot at møtet skulle være
lukket etter kl 12. Dette tok styret til etterretning. Det ble også lagt inn protest mot
at protokollen ikke befant seg på GF. Innkallingen ble godkjent.

4. Godkjenning av dagsorden. Godkjent.

5. Årsberetningene: Årsberetning fra styret inneholdt noen fremtidige visjoner. Dette
mener GF ikke skal være med i årsberetningen og ber styret om å fjerne det.
Årsberetningen fra Avlsrådet: Her var det også lagt inn elementer som ikke skal
være med i en årsberetning - Anbefalinger for oppføring på hjemmesiden bes fjer
net fra Årsberetningen. Videre må det legges til en Korthår som er blitt champion
og som var glemt på listen. Godkjent

6. Regnskap - Godkjent

7.
Forslag 1 - NCK sine lover.
GF får igjennom lovene punkt for punkt. Styret må redigere ordlyd flere steder.
Være konsekvent i forhold til om man bruker Årsmøte eller Generalforsamling.
Ellinor Monsen ønsker følgende kommentar : “For stor endring av lovene til å
stemme for dette under ett. Et utkast til nye lover var sendt ut med sakspapirene i
CB, samt henvisning til et brev fra NKK med purring om endring av lovene. Det
ble fremstilt som at NKK krevde alle endringene, noe som ikke er sant. Ved an
komst på møtet fikk vi utdelt et nytt lovforslag som ikke var med i innkallingen og
et nytt brev fra NKK med de spesifikke endringer som de krevde. Dette var en vel
dig liten del av alle lovendringene. Resterende endringer var fra styret uten at
dette kom fram i sakspapirene. Slik det ble stemt måtte vi være uenige eller enige
i alt. Ikke en akseptabel måte å foreta store endringer av lovene”



Lovene ble godkjent med 13 for 3 mot - håndsopprekning.

Forslag 2 Forslaget ble trukket

Forslag 3 - 1 a) Stemme på sak v/1 fullmakt - 4 for - 12 mot.
1 b) Stemme på sak v/ 2 fullmakter - 5 for - 11 mot

Forslagsstiller savner begrunnelse til forslaget.

Forslag 4 - Krav om parring med bare A/B hunder.

Lise Lotte W. Hoffmoen ønsker at første setning i forslaget fjernes. Da forslags
stiller måtte forlate møtet fikk GF en presisering pr tlf. Ordstyrer noterte følgende
kommentarer for å redegjøre for GF:

“Retningslinjer for NCK: Vi skal forvalte friske dyr: A- og B-hofter må være listet. Det er
VI [NCK] som forvalter rasen, ikke NKK; ikke ved registrering, men avl”

Protokolltilførsel: “Styret påpeker at de IKKE har vedtatt å godkjenne hunder med HD-
status C for godkjenning til parring”

Forslag 4 ble vedtatt med 9 for, 6 mot og 1 blank stemme.

Forslag 5 - Oppheving av registrering av langhårsvalper fra korthårskull som korthår med pel-
savvik. Disse skal nå registreres som collie langhår.

Enstemming vedtatt

8. Kontigent

Kontigenten endres ikke for 2016

9. Kommende års budsjett - Godkjent






