Innkalling til generalforsamling
2017

I henhold til § 12
Innkalles herved alle medlemmer til
generalforsamling

Sted: Nebbenes Kro Nordgående
Østre Hurdalveg 162, 2074 Eidsvoll Verk
Dato: 06.05.2017
Kl.: 13.00

Velkommen

Dagsorden:
1. Åpning
2. Møteleder/Ordstyrer Geir Smeby
-

Valg til tellekorps 2 stk.
Skrive protokoll 2 stk.
Signere protokollen
Både protokollskrivere og de 2 som signerer, blir til etter GF er slutt og får signert
protokollen slik at den kan publiseres rett etter GF

3. Godkjennelse av innkallingen
4. Godkjennelse av dagsorden
5. Svindelsaken – gjennomgang av saken
6. Årsberetning
7. Regnskap
8. Kommende års budsjett
9. Innkomne forslag
10. Fastsettelse av kontingenten
11. Valg

For å delta, må årskontingent til NKK/NCK være betalt for inneværende år.
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Åpning av GF
Valg av tellekorps:
Valg av protokollførere:
Valg av protokollsignerere:
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Godkjennelse av innkalling

4

Godkjennelse av dagsorden

5

Svindelsaken

Styret foretar en gjennomgang av saken

6

Styrets årsberetning

Året 2016 har vært et noe turbulent år for klubben og aktiviteter i styre og stell har også blitt noe farget
av dette. NCK har i 2016 avholdt 2 ekstraordinære Generalforsamlinger. 22.01.2016 ble det avholdt E-GF
på Gardermoen. Agenda for dagen var valg på styremedlem som uriktig ble valgt inn via benkeforslag,
samt valg på verv som ikke ble valgt inn på ordinær GF 25.04.2015.
26.06.2016 ble det avholdt E-GF på Nebbenes Kro. Agenda for dagen var valg, da dette ikke ble
gjennomført på ordinær GF 24.04.2016. Bakgrunnen for dette var at GF underkjente valglisten
utarbeidet av valgkomiteen, dette har senere vist seg ikke å være korrekt og lov. Avholdelsen av
ekstraordinære GF har påført klubben store utgifter og medført noe ustabilitet i en periode.
I forbindelse med avholdelsen av E-GF 26.06.2016, opplevde klubben en meget ubehagelig hendelse.
Noen av våre medlemmer forsøkte å påvirke resultatet av valget ved å sende inn falske stemmer for
andre uvitende medlemmer av klubben vår.
Dagens styre tar sterkt avstand fra slike handlinger!
Med bakgrunn i at nytt styre først ble valgt inn 26.06.2016 har dette medført at vi har fått en kort
arbeidsperiode. På grunn av ferieavviklinger ble første styremøte først avholdt 06.08.2016.
Styret har hatt et meget godt samarbeid med hverandre, det har vært en god takhøyde og vi har kunne
hatt gode diskusjoner om aktuelle saker med rom for alle medlemmers synspunkter. Styret har sammen
med Avlsrådet fått utarbeidet ny valpeguide som gikk i trykken første uke i april, samt laget rammene
rundt dommerkompendium klart, og kompendium er nå på høring.

Vi har hatt mye kontakt med helseavdelingen ifm sobel-merle registreringer og har fått etablert et godt
samarbeid og får fort svar på det vi eventuelt lurer på.
Styret har også brukt NKK sin organisasjonsjef Øystein Eikeseth, for å få en bedre oversikt over regler og
lover ifm med kommende generalforsamling.
Styret jobber med ny oppdretterkonferanse i oktober 2017 og håper at det blir plass til en
dommerkonferanse rett over nytt år 2018.
Styret har fått mange positive tilbakemeldinger fra medlemmer og vi håper at åpenhet og
imøtekommenhet blir klubben varemerke fremover.
Og så har vi fått Vipps betalingsmiddel, slik at vi kan bruke dette på fremtidige utstillinger.
Det har bydd på utfordringer å få besatt diverse komiteer med kompetente og interesserte medlemmer.
Noen sier tvert nei på grunn av den negative omtale som medlemmer av styre og stell blir utsatt for i
sosiale medier, andre er usikre på hvordan de skal forholde seg til styre og stell som forandrer seg over
tid. En måte styret ser på dette på, er å lage såkalte komite-avtaler, slik at det skal være tungtveiende
grunner for å si opp et medlem av en komite.
Styret jobber med å få på plass en «policy» rundt opptreden i sosiale medier, spesielt når det gjelder
folk som besitter verv i vår klubb.
2 personer fra hovedstyret var på en snarvisitt på Hunderfossen brukssamlingen og styret vil gjerne rette
en stor takk til jobben som komiteen har utført ved disse samlingene og for øvrig. Styret håper at det
skal være mulig å raskt få på plass en aktivitetskomite hvor det er representanter for alle grener av
collie-aktiviteter.
Styret har jobbet aktivt for at det skal være lett å være collie-eier og få møte andre collies i sitt
nærområde. Det er derfor en glede at styret har fått til kontaktgrupper over hele landet, slik at det er
blitt supplert med kontaktpersoner, utover klubbens avdelinger. Herlig å se at det allerede har vært
invitert til treff. Dette lover godt for fremtiden.
Medlemstall
Pr 31.12.2016 hadde NCK 586 medlemmer. Fordelt på 522 hovedmedlemmer, 40 husstandsmedlemmer, 6
æresmedlemmer, 13 gratismedlemmer og 5 utenlandsmedlemmer. På samme tidspunkt i 2015 hadde
klubben 589 medlemmer. En total nedgang på 3 medlemmer.
Styret har lagt til rette for verving av valpekjøpere og dette blir annonsert i første Collieblad 2017.
Aktiviteter
NCK har i 2016 avholdt totalt 5 utstillinger.
-

21.05.2016 Tobøl med 77 deltagere (39 langhår, 10 korthår, 28 shetland sheepdog)
18.06.2016 Tromsø med 42 deltagere (9 langhår, 2 korthår, 31 shetland sheepdog)
04.09.2016 Exporama med 35 deltagere (9 langhår, 4 korthår, 22 shetland sheepdog)
20.10.2016 Harstad med 37 deltagere (7 langhår, 1 korthår, 29 shetland sheepdog)
05.11.2016 Drammen med 40 deltagere (17 langhår, 3 korthår, 20 shetland sheepdog)

I tillegg har våre avdelinger totalt avholdt 5 utstillinger.
NCK arrangerte 05.11.2016 også stevne for rally lydighet med totalt 98 hunder.
Arrangementene våre har stort sett vært vellykket med unntak av rally stevnet som medførte
utfordringer med tanke på et stort antall påmeldte. Grunnet høyt antall påmeldte og problemer med å
innhente folk til å hjelpe til ble arrangementet for stort for styret alene.
Sosialt:
I 2016 har det vært organisert og invitert til sosialt samvær i forbindelse med utstillinger og
tilbakemeldingene har vært veldig positive. Det er vårt mål å ha sosialt samvær på de planlagte
utstillingene også i 2017 og videre.

Hovedstyret har bestått av disse personene:
Styreleder:
Sekretær:
1. styremedlem:
3. styremedlem:
2. varamedlem:

Birgit O. Bratlistuen
Hilde Jensen
Catharina Engebretsen
Heidi Line Olsen
Barbro Werner Bøe

Nestleder:
Kasserer:
2. styremedlem:
1. varamedlem:

Lise-Lotte Wulff Hoffmoen
Margunn Horstad
Hilde Mathisen
MayBrit Rødland

Avlsrådets årsberetning
Avlsrådet i Norsk Collie Klubb ble etablert 27.9.2016 og har jobbet via egen Facebook gruppe, slik at
kommunikasjonen har gått lett og smidig.
Avlsrådet består pr. dags dato av:
Lise-Lotte Wulff
Catharina Engebretsen
Lill Kristin Nilsen
Svend Svendstad
Svend Svendstad har tredd inn i Birgit O Bratlistuen sitt sted da forutsetningene for hennes arbeid i AR er
sluttført (valpeguide og kompendium). Vi ønsker Svend velkommen og ser frem mot et positivt samarbeid
i tiden som kommer.
2 personer har deltatt på avlsrådkurs.
Avlsrådet har jobbet med sobel-merle høringen og har gitt sitt innspill til styret. Høring og beslutning har
vært offentliggjort i Colliebladet og på hjemmesiden. Valpeguiden er ferdig og gått i trykken og det
jobbes fortsatt med ferdigstillelse av dommerkompendium i samarbeid med styret. Avlsrådet ser frem til
å jobbe videre med oppdretterkonferanse i 2017 og dommerkonferanse i 2018.

KORTHÅR 2016
IMPORTER:
IMPORTER KORTHÅR
Jepnicks Be My Valentine, tispe
Clingstone’s Amazing Race, hanne
Leia Princess De Clos Des Duchesses, tispe
Vilda-meduza Fröken Maia-lie, tispe
Sweetcaileanz Blazing Beauty Bea, tispe
Mironik’s Noel Gordon, hanne
X-tra Desired Josefine Av Thara, tispe

Aase Marifjæren
Laila Synnøve F. Sehlin
Lillian Marie Ydse
Åshild Tuvik Kleppe
Marianne Andersen
Anna Kristina Husfloen
Lars-Michael Idland Eriksen

FØDTE KULL
Det er født 3 kull
Kull 1: 8 valper
Kull 2: 9 valper
Kull 3: 2 valper
19 valper i alt – 8 tisper og 11 hanner
Kullgjennomsnitt 2016: 6,33

ØYELYSING
Det er øyelyst 27 hunder – 20 fri, 7 med cea eller andre diagnoser

HD/AD
11 HD røntget – 9/A og 2/C
11 AD røntget - 11/0
UTSTILLINGER & BRUKSGRENER
Utstilling:
Korthår har deltatt på 38 utstillinger
18
1 deltaker
7
2 deltakere
8
3-6 deltakere
5
8-12 deltakere
9 norskeide korthår ble Norsk Utstilling Champion i 2016

Dogweb gir ingen statistikk på deltakelse på bruksaktiviteter, så nedenfor listes opp de har vi fått annen
statistikk på:
RL3 = 2
RL2 = 2
RL1 = 1
LP1 = 1

LANGHÅR 2016
IMPORTER:
IMPORTER LANGHÅR
Sailby Thestars To Wicani, hanne
Wyndlair Dallinaire American Dream, hanne
Solis Memories Of The Heart, hanne
Runnerway Heaven’s Light, tispe
Fridens Champagne, tispe
Baltimoore Peak Performance, hanne
Springmist Shimmering Star, tispe
Amalie Lynmead Hello Harvey, hanne
Caradhras Live Laugh Love, tispe
Zannara Gimme Gin Gin, hanne
Denfris Eindhoven, hanne
Wicani Ebb And Flow, hanne
Double Scotch Gwendolyn, tispe
Runnerway Lovely Smile, hanne
Aikuaiven Arvokasta Lahja, tispe
Callahorn’s Lemon Cake, tispe
Fridens Studyladder, hanne
Fridens Star In Her Eyes, tispe
Wicani Shakira, tispe
Wicani Scene Stealer, hanne
Prince Of Sunlight Quite Cool, tispe
Skydancer’s Blue Star, hanne
Skabona Love Game, tispe
Mozart Amadeus Du Bois Des Amazones, hanne
Amyfield Rising Star, tispe
Amyfield Miss Grace Kelly, tispe
Sammens Color Of Joy, hanne
Springmist Aming For Tomorrow, hanne
Iskra Actis Poland, tispe

Tove Karin Følling Nerleirmo
Heidi N. Jebsen
Linda Mills
Nina Christiansen
Hilde Mathisen
Odd Erik Døsing
Heidi Milje
Randi Narvesen
Merete Skjæveland
Tom Lund
Kirsten Johansen
Merethe Edvardsen
Lene Lysheim
Eva B. Ingebritsen
Vida Timinskiene
Alexandra Sørensen
Kirsten Johansen
Ruth Olsvold
Anita Ragnarsdotter
Tove Karin Følling Nerleirmo
Malin Sørheim
Linda Solli
Kirsten Johansen
Svend Svendstad
Tove M. Langegård
Britt Kate Eiding
Kari Vintertun
Bodil Tangestuen
Eva B. Ingebritsen

FØDTE KULL
Det er født 27 kull
145 valper i alt – 55 tisper og 90 hanner
Kullgjennomsnitt 2016: 5,73

ØYELYSING
Det er øyelyst 176 hunder – 69 fri, 8 colobom, 16 feilstilte øyehår, resten andre diagnoser

HD/AD
92 HD røntget – 50/A, 25/B, 8/C, 6/D, 3/E
37 AD røntget – 36/0, 2/1, 1/2

UTSTILLINGER & BRUKSGRENER
Utstilling:
Langhår har deltatt på 65 utstillinger
9
1-2 deltakere
20
3-5 deltakere
16
6-9 deltakere
11
10-20 deltakere
7
21-29 deltakere
2
30+ deltakere
7 norskeide langhår ble Norsk Utstilling Champion i 2016
Dogweb gir ingen statistikk på deltakelse på bruksaktiviteter, så nedenfor listes opp de har vi fått annen
statistikk på:
RLI = 3
LP1 = 1

NORSK CHAMPION KORTHÅR
Wesayso Random Acts Of Kindness
Bamboocha Al Bader
Collected Memories Crash Boom Bang
Breckamore Banoffee
Smooth Yellow Pearl Of Torrosly
Callip’s All Or Nothing
Elvli’s Alice
Torrosly’s Smooth Zelfirino
Alertness Storm Petrel

Janne Christine Engebretsen
Torill & Hermann Rosenlund
Ida-Elise Klavenæs & Kim Bernhard
Janne Christine Nymark-Hansen
Torill & Hermann Rosenlund
Britt Helene Lindheim
Kristin Eskerud
Jorun Brendengen Revheim
Berit Klausen

NORSK CHAMPION LANGHÅR
Beautycoll’s Quality Blue Belle
Macbreezy Shine On Me
Privat’s Noble Sobleman
Privat’s Opportunity Knocks
Privat’s My Super Hanne
Kikkiathy’s Wow Factor In Black
Top Less X-Trail At Crubow

Gratulerer til alle!

Anita Østerbø
Tove Marheim
Heidi Helle
Ingrid K. Sørvik
Heidi Helle
Kristin & Kjell I. Herfoss Austevoll
Randi Narvesen & Jorun Schwabe
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Regnskap

Resultatregnskap 2015

Kostnadssted
Utstillinger
Avlsråd
Colliebladet
Adm & Data
Bruks- og akt
Konferanser
Annonsering
Varekjøp/salg
Diverse
Rosetter & Premier
Årskontigent
Renter & Gebyrer
Innkjøp eiendeler
Ekstraord inntekter utst 2015

Utgifter
102 376
67 509
25 174
17 270

212 329

Resultatregnskap 2016

Inntekter
37 449
200
2 800
0
29 620

Resultat
-64 927
200
-64 709
-25 174
12 350

155 055
287

155 055
287

16961

16961

242 372

30 043

Underskudd NCK 2016

-43 746

Balanse pr 31.12.2016
Eiendeler

2016

2015

UB Kasse
UB Bank

9 642
215 968

20466
248 890

Sum eiendeler

225 610

269 356

IB egenkapital
Resultat

269 356
-43 746

239 312
30 044

Sum Egenkapital

225 610

Utgifter
130 267
107 200
88 176
18 399

344 042

Inntekter
105 184
0
3 045
556
25 340

Resultat
-25 083
0
-104 155
-87 620
6 941

176 690
305

176 690
305

311 120

-32 922
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Kommende års budsjett

Kostnadspost

Utgifter

Inntekter

Resultat

Utstillinger

95 000

110 000

15 000

Avlsråd

10 000

5 000

Colliebladet

90 000

7 000

-

83 000

Adm & Data

30 000

1 000

-

29 000

Bruks og aktivitet

20 000

25 000

Konferanser

15 000

10 000

-

5 000

Annonsering

1 000

0

-

1 000

Varekjøp/salg

2 000

0

-

2 000

Diverse

10 000

0

-

10 000

Rosetter/Premier

20 000

0

-

20 000

1 500

160 000

158 500

250

250

Årskontigent
Renter & Gebyrer
Innkjøp Eiendeler
SUM

10 000

0

304 500

318 250

-

5 000

5 000

-

10 000
13 750

9 Innkomne forslag
Sak nr. 1
Sak til Generalforsamlingen 2017. Innsendt av Ellinor Monsen
Instruks for valgkomite i Norsk Collieklubb.
Forkortelser som er brukt: VK er lik Valgkomite, GF er lik generalforsamling, E-GF er lik ekstraordinær
generalforsamling og NCK er lik Norsk Collieklubb.
1. Komiteens hovedoppgaver
- VK skal gjennom sitt arbeid finne kandidater med gode forutsetninger for samarbeid, samt kandidater
som har kunnskap/erfaring til og kunne ivareta sitt verv. Dette gjelder både for styret og komiteer som
velges.
- Vk skal holde seg orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte i NCK og gjøre seg kjent med hvilken
kompetanse det er behov for og hvordan styret/komiteer fungerer. Minst en gang i løpet av perioden
mellom Generalforsamlinger ha kontakt med styret/valgte komiteer for og danne seg ett bilde på
hvordan samarbeidet fungerer og hvilken kompetanse som trengs.
- Komiteen forplikter seg til og følge klubbens lover og instruks for valgkomite. Også følge
Generalforsamlingen sine vedtak.
- Levere valgliste til rett tid. Leder har ansvaret for at dette blir gjort.
- Komiteen skal levere en årsberetning som publiseres sammen med sakspapirer til Generalforsamlingen.
Leder har ansvaret for at dette blir utført, men den skal først legges frem for hele komiteen.
2. Vedtaksmuligheter ved valg av kandidater til VK sin innstilling
- VK kan levere en samlet innstilling, noe som er mest ønskelig. Er komiteen delt i hva de vil anbefale
medlemmene av sammensetning av styre og komiteer kan det leveres en flertallsinnstilling og en
mindretallsinnstilling. VK bør bestrebe seg på og oppnå en enstemmig innstilling. Da for mange
kandidater til avstemming kan gjøre at ingen oppnår ett resultat som kvalifiserer til verv. Det vil si at en
person som skal regnes som valgt må ha over 50% av ja stemmene. Derfor bør VK nøye vurdere om det er
sannsynlighet for at de kandidater de velger i sin innstilling kan forventes og få ett nødvendig flertall.
Det er viktig og huske på at om verv blir stående tomme risikerer klubben og måtte gjennomføre E-GF.
Dette er en økonomisk belastning for klubben og resurskrevende.
3. Valgliste
- Valglisten skal inneholde komiteen sin innstilling og innkomne forslag som VK ikke bruker i sin
innstilling. Alle kandidater utenom VK sitt enstemmige forslag skal stå oppført med forslagsstiller/e.
Dette innebærer at om VK er delt i sin innstilling skal det fremgå hvem i VK som har innstilt den enkelte
kandidat.

- Siden komiteen kan kontakte flere enn de velger og bruke er det viktig at kandidater som sier ja til og
være kandidat informeres om at har de ikke forslagsstiller vil de ikke komme på listen som
motkandidater dersom de ikke blir VK sin kandidat til vervet. Forslagsstiller må kandidatene ordne selv,
det er ikke valgkomiteen sin oppgave. Slik info er viktig slik at ikke misforståelser oppstår. Sammen med
valgliste skal det være en bekreftelse fra kandidatene på at de aksepterer valg til det aktuelle verv det
gjelder. Disse bekreftelsene publiseres ikke, men beholdes internt i styret. Det er utarbeidet noen
spørsmål som sendes til kandidater som har akseptert valg. Disse danner grunnlaget for en presentasjon.
En slik presentasjon kan ikke påtvinges kandidatene, men VK bør oppfordre de til og gjøre det. Det vil
være til nytte både for VK i arbeid med sin innstilling og for medlemmene sine valg.
- VK sine medlemmer bør unngå og selv fremme kandidater som motkandidater til komiteens innstilling.
4. Frister mm.
- Styret setter dato for GF. Ved kunngjøring settes også en frist i forhold til lovene for innsendelse av
forslag på kandidater, samt bekreftelser fra kandidatene på at de stiller til valg i det aktuelle verv.
Dette kunngjøres på hjemmesiden og/eller Colliebladet.
-Det vil også bli satt en dato for når VK skal oversende sin valgliste, bekreftelser og presentasjoner til
styret. Dette vil VK få vite i god tid.
- Vk vil ved forespørsel få tilgang på medlemslister. Disse skal holdes internt i komiteen og ikke på noen
måte offentliggjøres. Klubbens lover og andre opplysninger ligger på hjemmesiden, men vil ved
forespørsel bli sendt komiteen.
5. Hvordan kommunisere med kandidater.
- VK velger selv hvordan de tar kontakt med kandidater, men oppfordres til og bruke mail der dette er
mulig. Leder i VK må sørge for at alle medlemmer i komiteen gis mulighet for aktiv deltakelse.
6. Offisiell mailadresse
- Styret oppretter etter valget en felles mailadresse for komiteen. Dette er den offisielle adressen som
forslag på kandidater, bekreftelser og presentasjoner skal sendes til. Innkomne forslag med forslagsstiller
og bekreftelser fra kandidatene MÅ være kommet rettidig til denne adressen for og være gyldige.
- Samtlige i komiteen vil i tillegg bli oppført på hjemmesiden med egne klubbadresser.

7. Annet
- Kun komiteens faste medlemmer har stemmerett. Ved midlertidig fravær av faste medlemmer brukes
vara ved behov. Dersom ett fast medlem i løpet av perioden går ut av sitt verv trer vara inn som fast
medlem frem til GF
- VK er en del av klubben og skal i sin kontakt med kandidater og andre opptre lojalt overfor klubben.
- Alle kandidater skal behandles med respekt og på lik måte.
- Hvert enkelt medlem av komiteen må selv vurdere sin habilitet basert på NKKs saksbehandlingsregler
paragraf 3. Ved tvil avgjøres eventuell inhabilitet av komiteens øvrige medlemmer, inkludert
varamedlem.

Begrunnelse for dette forslaget
Det har i flere år vært en del turbulens rundt valgkomiteen sitt arbeide og valglister. Dette skyldes nok
for en stor del litt lite kunnskap/erfaring med hva som er en valgkomite sine arbeidsoppgaver. Dersom
klubben får en slik instruks på plass vil dette lette arbeidet for fremtidige komiteer og de som
forespørres om og stille til valg her vil kunne få innsikt i hvilke oppgaver som ligger i det vervet de
forespørres om. I tillegg vil en slik instruks gjøre at det blir en lik oppfatning av hva VK skal gjøre hos
komiteen selv, medlemmer og styret. I år har valgkomiteen vært nødt til å ta kontakt med NKK for og
klare å komme i mål med arbeidet. Slik kan det ikke fortsette. Dette ga meg ideen om og fremme forslag
på en egen instruks for valgkomiteen i Norsk Collieklubb. Punktene som ligger i denne instruksen er i tråd
med NKK sin instruks for valgkomite og basert på en del svar vi har fått derfra i år.
Styrets behandling og innstilling:
Styrets innstilling: Styret anbefaler instruksen.
Styret stiller seg bak, og anbefaler GF om å stemme for forslaget.
Avstemning:

Sak nr. 2
Sak til GF 2017. Innsendt av Ellinor Monsen
Forslag 1 A. Avgi stemme på saker ved hjelp av fullmakt.
Det tillates å stemme på saker ved klubbens Generalforsamlinger ved fullmakt. Hvert
medlem kan maksimalt ha 2 fullmakter.
Dette krever en lovendring. Det som står med rødt angir endringer i loven.

Norsk Collieklubb sin lov paragraf 3-2 endres til:
§ 3-2 MØTE OG STEMMERETT
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for det år GF avholdes har møterett og stemmerett
på GF. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle
medlemsrettigheter, men som valgbar til verv i klubben er aldersgrensen 18 år. Det kan kun stemmes
ved personlig fremmøte, forhåndsstemme og ved fullmakt. Forhåndsstemmer gjelder kun ved valg.
Forhåndsstemmer må være hovedstyret skriftlig (pr brev) i hende eller poststemplet senest 14 dager før
GF. Det kan stemmes ved fullmakt på saker. Hvert medlem kan ha maksimum 2 fullmakter.

Gyldighet dersom dette forslaget får flertall

Gjelder fra 2018 eller evt. ekstraordinær Generalforsamling før den tid.
Dersom forslag 1A får flertall trekkes forslag 1B

Forslag 1 B .
Det tillates og stemme på saker ved klubbens Generalforsamlinger ved fullmakter. Hvert medlem kan
maksimalt ha 1 fullmakt.
Dette krever en lovendring. Det som står med rødt angir endringer i loven.
Norsk Collieklubb sin lov paragraf 3-2 endres til:
§ 3-2 MØTE OG STEMMERETT
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for det år GF avholdes har møterett og stemmerett
på GF. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle
medlemsrettigheter, men som valgbar til verv i klubben er aldersgrensen 18 år. Det kan kun stemmes
ved personlig fremmøte, forhåndsstemme og ved fullmakt. Forhåndsstemmer gjelder kun ved valg.
Forhåndsstemmer må være hovedstyret skriftlig (pr brev) i hende eller poststemplet senest 14 dager før
GF. Det kan stemmes ved fullmakt på saker. Hvert medlem kan ha maksimum 1 fullmakt..

Gyldighet dersom dette forslaget får flertall
Gjelder fra 2018 eller evt. ekstraordinær Generalforsamling før den tid. Styret utarbeider retningslinjer
for hvordan dette skal skje.

Begrunnelse for forslagene 1 A og 1 B
Slik det er i dag avholdes alle Generalforsamlinger i Oslo regionen. Medlemmene er spredt over hele
landet. Det blir da urimelig dyrt for en stor del medlemmer å kunne delta i klubbens høyeste organ.
Dette gjør at mange ikke føler noen tilhørighet til klubben. Det er såpass få som ser seg råd til å delta at
det bare blir et fåtall av medlemmene som har innvirkning på saker. En sak vil ved en slik lovendring føre
til ett bredere flertall, noe som øker sjansen for en bedre forankring i avgjørelser som fattes. Dette kan
også bidra til større deltakelse ved fremmøte om man har sagt ja til og stemme på vegne av andre. Det
er vanlig i landsdekkende organisasjoner å tillate medlemmene å stemme på saker ved fullmakt. I følge
Norsk Kennel Klub sin lovmal er det ingenting i veien for en slik lovendring, det gjør at en slik endring vil
bli godkjent av NKK. Siden dette handler om en landsdekkende klubb med forholdsvis mange medlemmer
spredt over hele landet og det faktum at Generalforsamlingene har liten deltakelse vil Forslag 1 A være
mest hensiktsmessig. ( 2 fullmakter pr. medlem) Det sikrer at de som ønsker har en mulighet og gi sin
fullmakt til medlemmer som personlig møter på GF.

Utdrag fra obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Kapittel 3
organisasjon paragraf 3-2 Møte og stemmerett.
§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett
og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle
medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.6 [Ønsker
klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt, må dette
fremgå av lovene. I så fall må det i lovene angis et (lavt) maksimalt antall (tak) på fullmakter pr
fremmøtt medlem. Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan
representere et flertall på møtet]. 7
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.8
[Bruk av forhåndsstemmer må være hjemlet i lovene og det må angis hvordan forhåndsstemmer
skal sendes inn. 9Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker

Styrets behandling og innstilling:
Styrets innstilling: Styret anbefaler 1A.
Styret stiller seg bak forslag 1A med forbehold om at fullmakt er fullstendig. Det gis ikke
mulighet for å ringe opp eventuelle fullmaktsgivere, og anbefaler GF om å stemme for forslaget hvis
endringen/tillegget godkjennes av forslagstiller.
Avstemning:

Sak nr. 3
Sak til GF, innsendt av Elin Lund
Forslag Lovendring

KAPITTEL 4 – STYRET M.V.
§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom Generalforsamlingene. §4-2 Vedtak og
representasjon Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til
stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
§4-3 Styrets oppgaver er å
lede klubben mellom generalforsamlingene
avholde Generalforsamling

Drive klubben i samsvar med klubbens formål
gjennomføre beslutninger truffet på årsmøtet
Oppnevne komiteer og representanter for klubben, utarbeide retningslinjer for særkomiteer
(avlsråd, bruks- og aktivitet, redaksjon)
Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret (hvis ikke valgt på GF)
oppnevne representant til NKK-region Endres til
§4-3 Styrets oppgaver er å
Lede klubben mellom generalforsamlingene
avholde Generalforsamling
Drive klubben i samsvar med klubbens formål
gjennomføre beslutninger truffet på årsmøtet
Oppnevne komiteer og representanter for klubben, utarbeide retningslinjer for disse som
offentliggjøres på web
Særkomiteer (avlsråd, redaksjon, lovkomite og utstillingskomite) skal besettes av personer som
ikke allerede er representert i hovedstyret ved annet verv en vara.
Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret (hvis ikke valgt på GF)
Oppnevne representant til NKK-region
Begrunnelse.
De nye lovene gir hovedstyret større mulighet for å opprette komiteer. De velger selv disse personene og
hva særkomiteen skal ha av oppgaver. Dersom hovedstyret ikke klarer å besette komiteene faller
arbeidsoppgavene på hovedstyret uansett. Men da et samlet hovedstyre og ikke en liten sær gruppe.
Særkomitter er ment som et supplement til et hovedstyre. Argumentet for å besette AR med
hovedstyrets egne sittende medlemmer var å holde tråden i allerede pågående saker.
Hovedstyret kan fremdeles holde i disse uten å besette AR. Per i dag består AR av hele tre personer som
allerede sitter i hovedstyret.
Forslaget er i tråd med hva GF ga utrykk for ved lovendring i 2016.
Styrets behandling og innstilling:
Styrets innstiling: Forslaget forkastes.
Styret ønsker å stille motforslag:
Styret ser det som nyttig og positivt at styret er representert i særkomitèene. Dette for å oppnå et
tettere, bedre samarbeid og kommunikasjon mellom styret og komiteene. Styret er av den oppfatning av
at det også blir lettere for særkomiteene å få fremmet og behandlet sine saker på en grundigere måte,
dette da det lettere vil kunne fremkomme et bredere syn på komiteens tanker om de aktuelle saker som
eventuelt skal behandles av styret. Derav også raskere saksbehandlingstid. Komiteene vil også på samme
tid være representert på styremøtene.
Styret poengterer også dette med det økonomiske aspektet. Hvis særkomiteene allerede er
styrerepresentert så bortfaller eventuelle ekstra kostnader i forbindelse med styremøter. Det har for
øvrig tidligere vært deltakelse av styrets medlemmer i flere særkomiteer og er ikke noe nytt.

Forlag til ny lovtekst:
§4-3 Styrets oppgaver er å
-

-

lede klubben mellom generalforsamlingene
avholde Generalforsamling
drive klubben i samsvar med klubbens formål
gjennomføre beslutninger truffet på årsmøtet
oppnevne komiteer og representanter for klubben, utarbeide retningslinjer for særkomiteer
(avlsråd, bruks- og aktivitet, redaksjon) Styret (hovedstyre eller vara) skal være representert i
særkomiteene
søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret (hvis ikke valgt på GF)
oppnevne representant til NKK-regionen

Avstemning:
Forslag til Elin Lund godkjennes eller avvises:
Motforslag til styret godkjennes eller avvises:

Sak nr. 4
Sak til GF, innsendt av Elin Lund
Tilleggs forslag GF vedtak.
Det ønskes også å be GF fatte vedtak på samme sak. Slik at det gjøres gjeldene fra D.D.
Og som et alternativ dersom lovendring ikke får flertall. Samt i påvente av godkjenning fra NKK.
Vedtak.
Særkomiteer som avlsråd, avlsråd, redaksjon, lovkomite og utstillingskomite) skal besettes av personer
som ikke allerede er representert i hovedstyret ved annet verv en vara.
Begrunnelse: Som lovendringsforslaget.
Styrets behandling og innstilling:
Styrets innstilling: Forslaget forkastes

Det kan ikke fremsettes forslag som betyr en lovendring og skal med 2/3 flertall godkjennes og er
allerede fremstilt i sak nr. 3. Avvises på grunnlag av det er samme lovendringsforslag som sak nr. 3.
Avstemning:
Forslag til Elin Lund godkjennes eller avvises:

Sak nr. 5
Sak til GF, innsendt av Elin Lund
Styret skal gjennomgå protokoller fra GF og samle alle vedtak som er fattet av GF disse skal være et
vedlegg til NCK sin lov. Dette innen utgangen av august mnd.
Dersom noen vet om vedtak som ikke fremkommer på det hovedstyret fremlegger, må kontakte
hovedstyret og informere om dette. Eller informere GF om dette.
Innen gitte frister for å informere GF 2018. Vedtak som påberopes etter GF 2018 bortfaller og nytt
vedtak må eventuelt fattes.
Begrunnelse:
Ber GF fatte vedtaket da dette blir i tråd med §3-4 (Gjennomføre beslutninger truffet på årsmøtet)
Slik det er i dag har ikke nye medlemmer mulighet til å se hovedstyrets retnings linjer og se hva GF har
fattet av vedtak. Samt at det har blitt borte mye ettersom styret har endret sammensetning, web master
er endret. Og web hotell byttet.
Styrets behandling og innstilling:
Styrets innstilling: Forslag forkastes.
Arbeidet er allerede utført. Vedtak fattet på GF skal ikke legges som vedlegg til lovmalen. Disse legges
som egne direktiver/instrukser og legges tilgjengelig på web.
Arbeid med GF-vedtak kan kun baseres på offisielle tilgjengelige protokoller. Eventuelle vedtak som ikke
fremkommer av den offisielle protokollen må fremmes på nytt for GF.

Avstemning:
Forslag til Elin Lund godkjennes eller avvises:

Sak nr. 6
Sak til GF, innsendt av Elin Lund
NCK har mange eiendeler. Deriblant tlf, cd med dataprogrammer. Alle tidligere utgaver av CB, og et
bibliotek
Samt mye mer.
Styret sammenfatter en liste over eiendeler og hvor disse befinner seg. Dette så alle får oversikt over
hva klubben faktisk besitter av utstyr midler. Samt ivaretakelse av disse.
Begrunnelse:
Ber GF fatte vedtaket da dette blir i tråd med §3-4
(Gjennomføre beslutninger truffet på årsmøtet)
Ha oversikt og kunne benytte eksisterende utstyr NCK har brukt penger på. Personer som uriktig besitter
utstyr betalt av NCK leverer dette tilbake.
Alle innkjøp er jo registrert i regnskap og således ved gjennomgang her vil hovedstyret finne hva, når og
hvem som mottok utstyret.
Dette vil kunne gi NCK tilgang til utstyr som trengs i driften av klubben.
Styrets behandling og innstilling:
Styrets innstilling: Forslaget forkastes
Dette er ikke en sak for GF. Sittende styre har laget en ajourført liste over de eiendeler som ble
overlevert fra leder i forrige sittende styret. Styret jobber med å innhente klubbens bibliotek.
Fremtidige innkjøp vil bli lagt ved som vedlegg til regnskapet.

Avstemning:
Forslag til Elin Lund godkjennes eller avvises:

10 Fastsettelse av kontingenten
Styret foreslår at kontingenten ikke endres.

11 Valg
Årsberetning fra Valgkomiteen for perioden fra E-GF 2016 frem til GF 2017
Valgkomiteen har i 2016 bestått av Astri Hedenstad, leder, Ellinor Monsen, Therese Bardalen
(fram til 14.3.17) og vararepr. Anita Østerbø som inntrådte i komiteen fra 14.3.17.
Vi har dette året opprettet en hemmelig gruppe på facebook der vi har hatt vår
møtevirksomhet, og dette fungerer bra når det er å lange geografiske avstander.
Et av utgangspunktene (leders) var at flest mulig av klubbens medlemmer ble kontaktet slik at
vi hadde flere navn på vår valgliste. I tillegg mente leder da at om det forelå flere forslag på en
og samme kandidat som også flertallet i komiteen kunne slutte seg til, burde denne stå som nr.
1 i valgkomiteens innstilling. Ja det er riktig at jeg gikk inn for at forslagsstiller IKKE skulle stå
på valglista som navngitt, og som leder så gikk jeg knallhardt inn for dette, da leder mente og
fortsatt mener at dette bidrar til å bygge barrierer mer enn å samle medlemsmassen.
Vi har hatt kontakt med en del av klubbens medlemmer, og det har bare vært hyggelige og
ubetingete gode og koselige tilbakemeldinger, og flere av medlemmene har takket for tilliten
med at vi henvendte oss til dem. Det er mye positivitet der ute og mange ressurser blant
medlemmene, og disse er viktige for klubben. Det er flere som kan tenke seg å ta i et tak for
klubben og har bedt oss om at vi kommer tilbake til neste år da det ikke passet i år. Dette lover
godt for klubben.

STEMMESEDDEL PÅ PERSONER SOM ER PÅ VALG 6.5.2017 Nebbenes Nordgående
Kro, kl. 13.00
Stemmeseddelen sendes til
Norsk Collie Klubb, c/o Birgit O. Bratlistuen, Øvermoen 8A, 2836 Biri
Du må legge din stemmeseddel i en anonym konvolutt og så legge denne i en ny

konvolutt, som du sender, med tydelig avsenderadresse bak inkl. ditt medlemsnr. Merk
konvolutten med GF.
Verv

Navn

Info

Styreleder

Birgit O. Bratlistuen

IKKE PÅ VALG

Nestleder (2 år)

Bente Løseth

Valgkomiteens flertallsinnstilling. Astri
Hedenstad & Anita Østerbø

Nestleder (2 år)

Lise-Lotte Wulff, gjenvalg

Valgkomiteens mindretallsinnstilling. Ellinor
Monsen

Nestleder (2 år)

Unn S. Pedersen

Forslagsstiller Unn S. Pedersen

JA

Valg til styret:

Det velges 1 nestleder for 2 år. For at din stemme skal være gyldig, kan du bare krysse JA for en kandidat
Styremedlem

Hilde Mathisen

IKKE PÅ VALG

Styremedlem

Hilde Jensen

IKKE PÅ VALG

Styremedlem (2 år)

Margunn Horstad, gjenvalg

Valgkomiteens innstilling

Styremedlem (2 år)

Catharina Engebretsen, gjenvalg

Valgkomiteens flertallsinnstilling. Ellinor Monsen
& Anita Østerbø

Styremedlem (2 år)

Wenche Kaasa

Valgkomiteens mindretallsinnstilling. Astri
Hedenstad

Styremedlem (2 år)

Anita Ragnarsdotter

Forslagsstiller Lars Erik Henriksen

Det skal velges 2 styremedlemmer for 2 år. For at din stemme skal være gyldig, kan du bare krysse JA på 2 kandidater
Styremedlem (1 år)

Barbro Werner Bø

Valgkomiteens innstilling

Varamedlem (1 år)

Geir Smeby

Valgkomiteens innstilling

Varamedlem (1 år)

Kjersti Rosmæl

Valgkomiteens flertallsinnstilling. Ellinor Monsen
& Anita Østerbø

Varamedlem (1 år)

Lene Lysheim

Valgkomiteens flertallsinnstilling. Astri
Hedenstad & Anita Østerbø

Varamedlem (1 år)

Solveig B. Steinnes

Valgkomiteens mindretallsinnstilling. Ellinor
Monsen

Det skal velges 3 varamedlemmer for 1 år. For at din stemme skal være gyldig, kan du bare krysse JA på 3 kandidater

Stemmeseddel fortsetter på neste side

NEI

STEMMESEDDEL PÅ PERSONER SOM ER PÅ VALG 6.5.2017 Nebbenes Nordgående
Kro, kl. 13.00
Stemmeseddelen sendes til
Norsk Collie Klubb, c/o Birgit O. Bratlistuen, Øvermoen 8A, 2836 Biri
Du må legge din stemmeseddel i en anonym konvolutt og så legge denne i en ny

konvolutt, som du sender, med tydelig avsenderadresse bak inkl. ditt medlemsnr. Merk
konvolutten med GF.
Valg til valgkomite:
Leder

Astri Hedenstad

IKKE PÅ VALG

Medlem

Ellinor Monsen

IKKE PÅ VALG

Medlem (2 år)

Rikke Brudevoll

Valgkomiteens innstilling

Varamedlem (1 år)

Laila Storå

Valgkomiteens flertallsinnstilling. Ellinor Monsen
& Anita Østerbø

Varamedlem (1 år

Kjell-Olaf Nordeng

Valgkomiteens mindretallsinnstilling. Astri
Hedenstad

Det skal velges 1 varamedlem for 1 år. For at din stemme skal være gyldig, kan du bare krysse JA for en kandidat

Valg til revisor/vararevisor:
Revisor (1 år)

Unni S. Holbrook, gjenvalg

Valgkomiteens innstilling

Vararevisor (1 år)

Torill Knutsen

Valgkomiteens innstilling

Valgliste – Generalforsamling 2017 - Valg til NCK’s styre og stell
Slik bruker du din stemme:
Alle NCK’s medlemmer som har betalt sin årskontingent, har rett til å stemme på de personene som er
på valg til klubbens styre og stell. I Colliebladet finner du en stemmeseddel, som du må anvende, hvert
enkelt collieblad inneholder en stemmeseddel, kan dere bruke 1 stemme hver. Stemmeseddel skal
sendes i lukket konvolutt til:
Norsk Collie Klubb
v/Birgit O. Bratlistuen
Øvermoen 8A, 2836 Biri
Husk 1 stemmeseddel pr. konvolutt!! Selve stemmesedlen skal legges i en anonym konvolutt og den
legges i konvolutten du sender inn med korrekt avsender, slik at avstemningskonvolutten er helt anonym
når den skal åpnes på Generalforsamlinge.
Stemmesedlen må være korrekt utfylt for å være gyldig på åpningsdagen, som er dagen for
Generalforsamlingen den 6.5.2017 kl. 13.00.
For å telle som gyldig stemme, skal den utover å være korrekt utfylt, også være poststemplet og
innsendt senest 14 dager før, i egen konvolutt og med tydelig avsenderadresse og påføring av
medlemsnr. før, det vil si poststemplet senest den xx. april. Vær oppmerksom på at posten ikke alltid
datostempler konvoluttene og du må derfor kanskje levere inn på postkontor.
For å sikre at det ikke blir svindlet med årets stemmesedler, er alle blitt nummererte. Det er bare
stemmeseddel som er vedlagt i colliebladet som er gjeldende. Du kan altså ikke kopiere den og den vil
ikke være tilgjengelig på hjemmesiden. Utover dette må du påføre ditt medlemsnummer når du skriver
avsenderadressen inn. Medlemsnr. er påtrykt denne utgave av Colliebladet, så du trenger ikke å lete
etter den.
Stemmesedllen. Du kan ut for hver av vervene bare sette kryss i Ja eller Nei, det vil si at det ikke kan
velge mer enn 1 person pr. verv., JA på flere kandidater på samme verv, gjør stemmesedlen ugyldig.
Samme gjelder avkryssing i både ja og nei feltet på samme person. Krysser du ikke Ja eller Nei, går
avstemningen som «blank» på den kandidaten.

Stemmeseddel finnes bakerst i innkallingen.
Presentasjoner på kandidatene følger på de neste sidene.

Presentasjoner til kandidater på valg:
Bente Løseth
Mitt navn er Bente Løseth og jeg er 50 år . Av yrke er jeg sykepleier opprinnelig fra Bergen men nå
bosatt i Eidskog kommune. Jeg startet med collie Langhår i 1997 og startet med oppdrett noen få år
senere. I løpet av disse årene har jeg drevet litt med lydighet, agility og utstilling.
Jeg er utdannet lydighetsinstruktør for valper og hverdagslydighet. Og har også avholdt en del
handlerseminarer. For 2 år siden var jeg ferdig utdannet eksteriørdommer på rasene våre!
Har en del erfaring med organisasjonsarbeid da jeg har sittet som medlem og formann i avd Vestlandet i
mange år. Jeg har også vært leder for Norsk Collie Klubb i 6 år. Jeg elsker rasene våre og klubben vår og
jobber gjerne hardt for de.
Jeg tror det er viktig for klubben å omfavne ALLE collie-eiere i landet og jeg har mange ideer til hva vi
kan gjøre for alle våre medlemmene! Tror også det er viktig å prøve å samle alle oppdrettere sånn at vi
kan jobbe mot et felles mål!
Skulle jeg være så heldig å få tillit fra våre medlemmer så vil min prioritet ligge hos våre flotte raser og
medlemmer!

Lise-Lotte Wulff
Presentasjon Lise-Lotte Wulff, kandidat gjenvalg som nestleder
1. En kort presentasjon av deg selv
Jeg heter Lise-Lotte og er 58 år. Jeg har pr. i dag 4 collie langhår og innehar kennelnavn Courthill
Collies. Jeg er gift med Erik, har 3 barn og 2 barnebarn. Jeg er fostermor i forsterket fosterhjem for
spesielt utsatte, som er blitt traumatisert gjennom både fysiske og psykiske overgrep. Har spesialisert
meg innen traumebasert omsorg og er helt overbevist om at hundene mine og hunder generelt, bidrar
som fantastiske hjelpere innen «dyreassistert intervensjon»
2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid?
Pr. i dag er jeg nestleder i collieklubben, og har før det jobbet i valgkomiteen og som redaktør. Jeg har i
andre sammenheng jobbet i styre og stell innen hestemiljøet og i jobb sammenheng jobbet med
prosjektledelse, organisasjonsarbeid og som sparringspartner i ulike bedrifter innen IT.
Jeg har vært hovedansvarlig for etablering av RAS collie langhår. I mitt virke som nestleder, har jeg fått
etablert gode relasjoner i NKK, spesielt da helse, aktiviteter og organisasjon. Jeg har fungert som
webmaster på nck.no siden 2011 og vært redaktør av colliebladet. Jeg fungerer pr. i dag som back-up for
å lage colliebladet, når det ikke har vært mulig å få til en villig redaktør.
Jeg mener at jeg via de forskjellige verv og oppgaver er blitt godt kjent med klubben og en god del av
medlemmene.
3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene?
Jeg fikk min første collie langhår i 1974 og har hatt siden da. Ymse utgaver med både ståører, hengeører
og litt av hvert i adferd og sykdommer. Jeg har tatt oppdretter utdanningen i Danmark, som er lovpålagt
for å få bruke sitt kennelnavn, som jeg fikk i 2009. Jeg har hatt 4 kull langhårsvalper. Via den nåværende
styresammensetning, har jeg fått mye mer kunnskap om korthårsrasen.

4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer?
Jeg kan tilby allsidig kompetanse innen hundehold og oppdrett, er lett å få kontakt med og har ingen
forutinntatte meninger om hva den enkelte collie-eier mener er viktig for akkurat dem. Jeg er god til å
lytte og er kjent for å få ting gjennomført fort og på en for klubben grei måte. Webmaster videre for
nck.no/facebook og back-up på Colliebladet.
5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape?
Jeg mener det nå er viktig å «framsnakke» våre 2 raser. Colliene er herlige raser og vi har alle sammen
mer til felles enn det som skiller oss i typevalg, hva man ønsker seg av sin collie m.v. De aller fleste av
oss har collie som familiehund først og fremst. Det er viktig å støtte opp om ulike aktiviteter for colliene,
om det er utstilling, bruks eller treff for colliefolk, er underordnet. Jeg vil jobbe for enda mer støtte til
de ny-etablerte kontaktgruppene og avdelingene og vil gjerne bidra med mer historie og kunnskap om
collierasene.
RAS er et viktig dokument for oppdrettere og jeg ser for meg at dette blir videreutviklet sammen med
alle oppdrettere, slik at vi har et felles fundament og perspektiv for fremtiden.
Ser frem til å gjennomføre oppdretterseminar, dommerkonferanse og et godt utvalg av forskjellige
aktiviteter innen hovedklubben og rundt om i landet i avdelinger og kontaktgrupper.
www.courthill-collies.com

Unn Salmo Pedersen
Hei
Etter mange år med organisasjonsarbeid, veit eg at det kan vera vanskeleg å få folk til å ta på seg ulike
verv. Kanskje er det nå min tur til å stille opp litt for klubben min og vil difor tilby meg å stille til val
som nestleiar i NCK.
Eg kjenner ikkje så godt til organisajonstrukturen i NCK. Men eg har hatt ulike verv i fagorganisasjonen
vår, både som lokallagsleiar, arbeidsplass-tillitsvald og hovudtillitsvald i kommunen. Eg har også verv i
ØEV- hundeklubb, der eg sit i styret og er med i utstillingskommiteen. Eg har tidlegare vore med i
hundesportkommiteen.
Eg fekk min første collie i 1990. Dette var først og fremst ein familiehund. Men ein collie fører gjerne
med seg fleire og snart kom nummer to. Eg har halde litt på med agility, men mest med utstilling. I 2011
fekk eg mitt første collie-kull. Og sjølv om det har blitt nokre kull etter det, er eg framleis fersk
oppdretter og har mykje å lære.
Mine draumar for collierasen? Først og fremst håpar eg at oppdrettsarter fortset å legge vekt på avle
trygge og sunne hundar. Hundar i dag er først og fremst familiehundar. Dei skal leve i eit samfunn saman
med store og små mennesker. Det skal vera trygt og godt både for to- og firbeinte. I tillegg ønsker me jo
både vakre og bruksvennlige hundar.
Klubben vår er viktig for å sikre ei god utvikling av rasen vår. Ein raus klubb med god takhøgd og
toleranse, kan gi rom for gode fagdiskusjonar, noko som vil auke vår felles kunnskap og gjere oss sterke
saman. Så om klubben har behov for mitt bidrag, stiller eg gjern opp.
Mvh
Unn S. Pedersen

Margunn Horstad

1. En kort presentasjon av deg selv
Jeg heter Margunn Horstad og kommer fra Førde i Sunnfjord. Jeg bor nå litt i Bergen og litt i Horten (har
overtatt bolig der, men vil bruke litt tid før flytting mht jobb.) Jeg er gift med Einride som har mest
interesse for hest, men som tar godt ansvar for mine hunder når jeg er på jobbreiser.
2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid?
Jeg har tidligere vært sekretær i NCK avd. Vestlandet. Jeg har også vært aktiv med i Førde
brukshundklubb sin utstillingsavdeling. Fra 2016 har jeg vært styremedlem i NCK hovedklubb, og har der
hatt rolle som kasserer. Jeg har i denne perioden bl.a fått inn VIPPS som betalingsmulighet for klubben.
3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene?
Jeg har vokst opp med hund (buhund) og jeg har hatt collie siden 1987. Siden det har det alltid vært
collie hos oss og antallet fastboende har variert fra 1-3.
Jeg har hatt ett valpekull i 2005 - det var en fantastisk opplevelse og erfaring. Det ble en lang mellom
periode uten valpekull grunnet jobb og mye reising i jobbsammenheng. Våren 2016 var jeg klar for nytt
valpekull og fikk 4 herlige collie gutter Noen helt fantastiske uker der jeg fikk studere valper og deres
oppførsel på heltid hele sommeren. Fra morens første forsikte kjærtegn, en fortsettelse med en
tolmodig mammarolle og så fikk hun også vise meg at etter noen uker ble hun nødt til å lære de litt om
oppførsel.
4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer?
Jeg er opptatt av at alle eiere av collie skal føle at deres medlemskap i NCK betyr noe for de og at de er
verdifulle som medlemmer. Det betyr at alle typer aktiviteter med hund er like verdifulle og at de som
"bare" har en familiehund er likestilt med de medlemmer som jobber aktivt med collie i ulike grener.
Jeg selv liker å stille ut mine hunder i tillegg til å lære de generell lydighet - og har et ønske om å kunne
lære de så mye at jeg kunne stille i konkurranse med de. Nysgjerrig som jeg er har jeg kurset meg
i/prøvd med på flere felt som agility og blodspor. Likevel er det fine turer og naturopplevelser som har
gitt de fineste opplevelsene. Jeg er tilhenger av klikkertrening i innlæring og jeg er i tillegg opptatt av
dyrevelferd. Jeg studerer fag innenfor dyrevelferd ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet, Ås). Hittil har jeg tatt 3. av 6 halvårskurs.
5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape
Jeg mener at for en raseklubb er det viktig å ivareta collie standarden. Den blir vurdert i utstillingsmiljø,
og det er derfor særdeles viktig at vi da samtidig passer på at collien ikke bare skal se pen ut, men den
skal ha en god helse og være en trygg hund med godt gemytt i hverdagen. Vi ser eksempler på raser som
har glippet her, og det må vi må passe på ikke skjer hos collien. Derfor liker jeg at en dommer også
vurderer hundens anatomi opp mot helse, gode bevegelser og trivsel i utstillingsringen.
Det foreligger en godt utarbeidet RAS spesifikasjon for Collie som er viktig å følge og å videreføre.
I tillegg vil jeg vil bidra med å tenke helhetlig og at collie klubben skal være av interesse for alle collie
eiere uavhengig av hva de bruker collien sin til. Jeg mener også vi har et spesielt ansvar for de nye
collieeierne og ønsker å tilrettelegge for at de skal få lære av de erfarne innen de ulike områder. Jeg har

tro på at vi må ha et våkent øye for modernisering (faglig utvikling/tilby kurs/digitale kritikker
osv). Jeg opptatt av samarbeid og samhold både blant styremedemmer og NCK medlemmer.
Jeg har ikke tro på at vi kan bli enig om hva som er «den fineste» collien – men jeg har veldig sterk tro
på at vi skal ha vår egen smak og samtidig ha stor respekt for at andre har en smak som kan avvike fra
vår egen så lenge det ikke direkte avviker fra collie standard.

Catharina Engebretsen
1. En kort presentasjon av deg selv
41 år, bor på Hadeland. Har tre korthåret collie hjemme, og to ute på deleie. Jobber i dyrebutikk, som
selger og hundefrisør.
2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid?
Har sittet som styremedlem i NCK de to siste årene. Siter pr. Dags dato i avlsrådet i NCK. Har tidligere
vært sekretær i 6 år, i den lokale hundeklubben. Var også flere år som styremedlem der.
3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene?
Har hatt korthår siden 1995, stort sett flere av gangen. Har vært oppdretter siden 2013. Har oppdrettet 3
kull under mitt kennelnavn. Nå går tiden med til turer og utstilling, i tillegg til avl, men har tidligere år
trent og konkurrert i lydighet, trent bruks, rally, agility og smeller.
4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer?
Jeg kan tilby å være tilstede som en engasjert person, samt å bidra med hjelp og kunnskap når det er
behov for det.
5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape?
Vi må arbeide for å bevare rasene våre sunne og friske, både fysisk og mentalt. Om vi hadde greid å
samle colliefolket, om vår felles interesse-nemlig collien, ville vi kommet langt på vei. Samme om man
har den eller den interessen, eller den eller den typen collie, burde vi være mer samlet og jobbet mot et
felles mål. Holdningsendringer i forhold til sosiale medier er også noe jeg kunne tenke meg å endre. "Alt"
er lov i sosiale medier, og hoggestabben er flittig i bruk. Dette synes jeg ikke er greit. Få flere til å bidra
på arrangementer er også noe jeg kunne ønske meg å jobbe for. Vanskelig å drive en klubb om bare
styret skal bidra.

Wenche Kaasa
Bekrefter at jeg er valgbar som styremedlem for 2 år. Noen ord om meg selv. Ble født i Asker 1946.
Hunder var en viktig del av livet mitt helt fra begynnelsen. Men fra jeg møtte min første Collie, 6 år
gammel, har det vært min rase. Etter å ha mast i mange år, fikk jeg min egen Lassie da jeg var 12 .
Siden da har collien fulgt meg gjennom livet. Har også hatt ei sheltie-tispe og en fantastisk border collie.
Drev et lite oppdrett( Sheildon) fra slutten av 60 tallet til 80 tallet. Ble kjent med noen av de dyktigste
og mest markante oppdrettere i denne perioden, og lærte mye av disse. I 1964 giftet jeg meg og flyttet
til Drangedal, hvor vi har bodd siden Vi fikk 5 barn, 10 barnebarn og til nå 1 oldebarn. Har også hatt
fosterhjem og jobbet i Drangedal kommune, til min mann ble rammet av en alvorlig sykdom som førte til
at han døde i 2012. Det var noen krevende år, min mann bodde hjemme hele tiden, og trengte pleie. Da
måtte mye prioriteres bort, bla Collie aktiviteter. Hester, spes trav, har vært vår felles interesse i

familien. Har 2 hopper gående, de siste som ble født her. Sammen med Rambo, snart 10 år, holder de
meg i aktivitet. Jeg ønsket ikke begynne med valp pga min manns sykdom, så jeg var glad da jeg fikk
kjøpe Rambo 2 år . (Æsstorp`s Lord Calvert). Jeg er utdannet hjelpepleier. Siden min mann døde, har
jeg jobbet som vikar, på skjermet avd.
1996 var jeg med å starte Ponnitravet, Det Norske Travselskap`s tilbud for barn og ungdom. Fungerte
som leder og instuktør. Andre verv, styremedlem i Telemark fosterhjemforening,nå engasjert i Lions og
lokalpolitikk og Kjerringrådet, som er en møteplass for kvinner, for inkludering av innflyttere i
lokalmiljøet, på frivillig basis. Selv om jeg ikke har vært aktiv på mange år, har jeg vært medlem og
fulgt med på NCK. Jeg er fortsatt like interessert i rasen vår, og har nå anledning til bidra hvis det er
ønsket. Lykke til med valget! Med hilsen Wenche Kaasa

Anita Ragnarsdotter
1.
hei jeg heter Anita Ragnarsdotter og er 46 år gammel , bor like uten for Fredrikstad der Glomma har sitt
utspring til Oslofjorden: jeg er gift og har to store barn som begge har egne hunder
min mann og jeg lever og ånder for hundene våres og er sammen med de stort sett hele tiden
vi har kort vei til sjøen og skogen rett utenfor utgangsdøra jeg har vært litt mindre aktiv ett par år da
jeg har pleiet min syke mor men er nå på full fart tilbake igjen jeg har masse hobbyer og interesser,
sying strikking lese bøker hund og hundekurs veldig glad i kultur eier i dag fem collier og fire belgiske
fårehunder
2.
min erfaring med klubbarbeid sitti som varamedlm i NBFK (norsk belgisk fårehundklubb)
sitti i styret for Fredrikstad og omegn rideklubbvært med i organisasjonen i to innebandyklubber
vært med og starte opp Me foreningen for ungdom i Østfold sitti som leder for styret i en privat
kortidsbarnepark
3.
med collierasene har jeg 8 års erfaring, både minn mann og jeg elsker collie, vi snakker da langhåret
collie som vi har erfaring med, men liker også den kort hårede varianten, vi har i dag fem collier og flere
er på vei , dette er rasen vi som vi kommer til og jobbe mest med i tiden fremover, vi liker ”outgoing”
collier, det vil si att vi liker hunder som er uredde og litt frempå, samtidig som den er enkel og trygg og
omgås med. Collien er vel verdens vakreste rase, intligent og snill derfor elsker vi den
4
jeg er åpen og ærlig person, pliktoppfyllende og rettferdig hater urettferdighet og forskjellsbehandling
er bra på og samarbeide med andre jeg liker og organisere ting eller arrangere ulike ting/aktiviteter
ikke redd for og ta i ett tak og liker være engasjert har arrangert masse aktiviteter der jeg har hatt med
både collie og belgisk fårehund jeg har gått mange ulike kurs og kan gjerne dele med meg av min
erfaring jeg syns det er gøy med styre da jeg lærer mye og kan være med på og påvirke fremtiden .jeg
har deltatt på en del kurs i høst og våres i regi av NKK, sist var det avl og oppdrett for hundeklubbene,
jeg skal på oppdretterskolen første helg i april dette syns jeg skal bli spennende
5
jeg ønsker meg en klubb som er åpen for alle , der alle respekterer hverandre uansett hva slags type
collie man har og att man kan møtes på kryss av disse der nye og gamle medlemmer kan møtes på kryss
av dette og lære av hverandre en klubb med aktiviteter og absolutt få de ulike avdelingene opp og gå
syns det bør være en klubb for de som bare vil eie en collie og en klubb for de som er aktive på ett eller
annet nivå i form av ulike type aktiviteter(fra agiulity til utstilling osv) ønsker meg mer typisk collie
rettede foredrag /kurs

Barbro Bøe Werner
1. En kort presentasjon av deg selv
Jeg heter Barbro Bøe Werner og er 52 år. I mitt hushold bor det seks hunder deriblandt en Korthåret
Collie til daglig kalt Eva.
2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid?
Jeg var med og startet Hadeland Hundeklubb og Kyonis Jevnaker. Har sittet i styret for Hadeland
Hundeklubb som vara- og styremedlem, pluss at jeg var kasserer.
3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene?
Min første Korthårede Collie kom meg i hende i 1988.
4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer?
Et positivt sinn. Må innrømme at det året jeg har vært i styre nå som vara har vært veldig morsomt og
jeg har blitt kjent med mange nye collieeiere på utstillingene gjennom 2016. Har også sett igjen mange
av de gamle traverne noe jeg har syntes har vært kjempekoselig.
5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape?
Det hadde vært koselig å fått samlet colliefolket igjen. Slik det er nå så virker det som om det er to til
tre forskjellige enheter der ute etter å ha lest på forskjellige sider i sosiale medier. Det synes jeg er
trist, dette på grunn av at er det noe vi alle elsker så er det rasen collie.

Geir Smeby
Presentasjon:
- jeg er 51 år bor på Biri med samboer og ei voksen datter. Har jobbet som elektriker i ca.20 år. I 2012
startet jeg en Spillekiosk med salg av spill fra Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, høsten 2016 ble jeg ansatt
i Biri Trav AS som daglig leder av spillekiosken der.
- Organisasjonsarbeid / klubbarbeid har jeg mange års erfaring med. Sitter som leder i Biri og Snertingdal
Travlag (siden 2007), styremedlem i Oppland Travforbund, har vært tillitsvalgt og klubbleder i elektriker
firmaet jeg jobbet for og hatt flere perioder i valgkomiteer i Oppland Travforbund.
Jeg har også vært styremedlem i NCK's hovedstyre og avd. Hedmark. Deltatt, for NCK, på Nkk's GF.
- Vi fikk vår første langårs Collie i 1993 og har siden hatt ei tispe og en hanne. For tiden har vi ingen
hund, men ny Collie blir det så snart tiden strekker til.
- Jeg vil bidra i klubben, med min organisasjons bakgrunn, til å legge til rette for at klubben skal være
for alle og at åpenhet/informasjon skal komme i de rette fora. Det å være tillitsvalgt innebærer et
ansvar for alle medlemmene og å jobbe for klubbens beste. (NCK er til for å forvalte Collierasene og da
skal man jobbe for å beskytte / ta vare på begge typer) En organisasjon må følge demokratiske
spilleregler og medlemmene må respektere flertallsbeslutninger. Vi må lære oss å benytte rette
"kanaler" for våre ønsker og ha respekt for hverandres ulike meninger.
Mvh.
Geir Smeby

Kjersti Rosmæl
Trønderdame på 55 år, lever sammen Magnar og våre to Collietisper. Milla på 8 år, og hennes datter
Yatzy på 5. Jobber som dyrepleier og ser veldig mange flotte hunder igjennom dagene. Har aldri hvert i
tvil om at Collien er min rase. Er oppdretter av 10 kull med Collievalper, 45 valper tilsamme. 12 stk har
blitt N.U.Ch. 2 har vunnet Collieklubbens hovedutstilling og 1 har blitt årets mestvinnende Collie. 2 har
blitt viltspor championer, 1 har blitt årets mestvinnende i Lp klasse 1, og faktisk ble Milla mestvinnende i
Rally lp klasse 1 i fjor.
Var med å starte avd.Trøndelag i 1988. Har hvert leder ved flere epoker, og hatt forskjellige styreverv.
Fikk min første Collie i 1975. Har siden da hatt gleden av å leve sammen denne flotte hunderasen.
Som varamedlem til styret er det vel ikke så mye jeg kan bidra med. Men jeg er et oppkomme av gode
(eller dårlige) ideer, og bidrar gjerne om det blir behov.
Tror avdelingene rundt om i landet er de som best kan tilby hunder og eiere aktiviteter og samlinger som
er fint for to og firbente. Det finnes masse flinke hundefolk i Collieklubben.
Viktig for klubben videre er å prøve å skape litt samhold og samarbeid. Alt fra forståelse av
rasestandarden, til det mentale og det å ha en så frisk rase som mulig. Felles samlinger der det er mulig
å prate om, og diskutere det vi mener et viktig på alle ting. Men det krever at folk da gidder å møte opp!
Samhold og respekt igjen. Det at alle kan samarbeide og hjelpe hverandre burde gå an. Og det burde gå
selv om oppfattelsen av hva som et riktig er forskjellig. Kanskje man kunne bli litt mere enige til slutt!
Og selv om at det alltid er ting som kan bli bedre, så hadde det vært fint om vi iallfall kunne blitt enige
om at vi er heldige som har en så flott hunderase.
Kjersti Rosmæl

Lene Lysheim
Jeg heter Lene Lysheim og min interesse for collie startet når jeg var 12 år gammel. Jeg har eid 5 collier
og hatt et kull. Jeg liker å drive med utstilling , lydighet og agility!! I flere år har jeg vært aktiv i AVD
Trøndelag hvor jeg har vært både vara og styremedlem. Jeg ønsker å bidra til et godt og sosialt miljø
ringsides enten det er snakk om utstilling, bruksaktiviteter eller andre sosiale og hyggelige
sammenkomster. Jeg kommer til å gjøre mitt beste for å ivareta collieklubben slik at det gagner rasen
vår best mulig. Jeg tror også at klubben har godt av noen unge sjeler som har nye og andre tanker. Husk
det er vi som etterhvert kommer til å forvalte rasen videre:)

Mvh Lene Lysheim

Solveig Steinnes
1. Kort presentasjon
Solveig Steinnes, 68, bosatt i Bardu. Har to voksne barn, fire barnebarn. Er utdannet agrotekniker, har
tilleggsutdannelse i ledelse og en studie-enhet på HINT i hundekunnskap. Har de siste 7-8 årene jobbet
som journalist. Har p.t. 6 hunder, 3 collies og 3 lundehunder, hvorav en av hver rase bor hos nære
venner. Har hatt collie i 55 år. De siste 20 årene drevet oppdrett under kennelnavnet Northern Bones.
2. Erfaring med klubbarbeid.
Har mange års fartstid fartstid fra styret i Norsk Bonde og småbrukerlag, har også jobbet som
fylkessekretær i NBS. Har vært leder i Collieklubben i Troms. Var med og startet Bardu hund, og var
klubbens første leder. Har bestått kurs som ringsekretær, men aldri praktisert. Fungert som
utstillingsleder i min tid i styret i Narvik Trekk og Brukshundklubb. Har deltatt i lydighet og agility med
mine collies, på klubbnivå.
3. Fartstid med collie.
Familien fikk sin første collie i 1962. Den første collien som var registrert på mitt navn i NKK var Uno,
født i 1970. Har alltid hatt collie siden.
4. Bred og allsidig erfaring fra lagsarbeid og styreverv. Gode kunnskaper om hund og andre nyttige
ting, bl.a . regnskapsarbeid. Et litt off-pist syn på avl. Har bl.a. alltid ment at mentalitet og helse har
vært viktigere i avlsarbeidet enn utseende.
5. Jeg tror collieklubben må ta tak i RAS, og sette i gang et arbeid for å forbedre helse og mentalitet hos
Collien. I en rase som er så utbredt som denne, med en stor populasjon både i inn og utland er det trist å
se at mange velger å bruke kombinasjoner i sin avl som i prinsippet tilsvarer søskenbarnparinger. Jeg
ønsker meg en framtid der innavl ikke skjer, og der oppdretterne legger mer vekt på å avle fram en god
hund enn å avle fram en vakker hund. Idealet er selvfølgelig en hund som fyller alle målene i
rasestandarden. Det er likevel viktigere med en hund som tåler de påkjenningene livet byr på, enn en
hund som vinner premier for vakker pels. Jeg tror vi må sette krav om mentaltesting av hundene våre
for å få dette til. Jeg ønsker å bidra til at rasen får et oppsving som familiehund og brukshund.

Rikke Brudevoll
1. En kort presentasjon av deg selv
Heter Rikke Brudevoll , 46 år bor i vardø i finnmark.har 3 collier ,en langhåret og to korthåret.
2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid?
Har sittet i valgkomiteen før.og har sittet i vardø ryttersporteklubb både som leder og styremedlem.
3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene?
Fikk min første langhåret collie da jeg var 18 år .og har hatt collie siden .fikk min første korthåret for
snart 4 år siden .
4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer?
Ønsker å skape mere sammarbeid og høyere interesse for rasen.

5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape?
Ønsker en samlet klubb som står sammen og som sammarbeider. Og som vil fremme collien som den
flotte rasen den er uansett hårlag.

Laila Storå
En kort presentasjon av deg selv?
Ung dame på 25 år som bor i nordlandsbygda Skjerstad utenfor Bodø. Bor på småbruk og har utdanning
fra landbruksskole og autorisert dyrepleier fra NVH. Jobber til daglig i helseomsorgen.
•

Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid?
Medlem i flere år i ulike klubber og har verv i idrettslag. Følger med på det som skjer og
deltar når det er mulighet for det.

•

Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene?
Vurderte collierasene i flere år og besøkte oppdrettere og ble kjent med mange hyggelige
eiere før jeg fikk min første langhårede collie i 2015.

•

Hva kan du tilby klubbens medlemmer?
En engasjert kandidat som er opptatt av at alle medlemmer uavhengig av alder, bosted,
erfaring og hvilken collie de har, skal bli likeverdig inkludert i klubben og føle en tilhørighet
og samhold.

•

Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape?
Jeg mener det er viktig at klubben er engasjert i både korthårscollie og langhårscollie og
deres eiere og hva de holder på med i hverdagen fra hunden er valp og til den blir gammel.
Tilrettelegge for aktivitet, kurs, konkurranser og treff over det brede og langstrakte landet
vårt. Vil skape verdier der vi også i fremtiden får se friske og aktive collier som kan brukes i
alle hundesporter og være en god turkamerat i familier.

Kjell – Olaf Noreng
•

En kort presentasjon av deg selv
Mann 59 år, gift. Har gjennom mange år hatt hund(er) hvor hovedintressene har vært bruksrelaterte
aktiviteter, fra lavinehundtrening, spor, søk, rundering mv, deriblant utstillinger. Har fortsatt vårt
kennelprefix: Von Erbeigentum, hvor vi hat hatt 2 kull labradorvalper, og som kansje vil bli tatt i
bruk igjen…

•

Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid?
Har i over 20 år hatt tillitsverv innen Norsk Tjenestemannslag lokalt i Troms, alt fra styremedlem til
leder, manglet bare LO-Skolen for komplett skolering i Fagbevegelsen.

•

Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene?
Har dessverre ikke lang erfaring med Collierasene, siden vi har vår førte tispe nå, men fremtiden
hvisker i mitt øre, - at det skal bli en til etter hvert.

•

Hva kan du tilby klubbens medlemmer?
Jeg kan tilby medlemmene å jobbe for å fremme klubbens lover og regler slik jeg ønsker de skal
være, i samarbeid med klubbens øvrige tillitsvalgte.

•

Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape?
Mitt ønske er at NCK skal være en klubb for alle klubbens medlemmer, hvor krav, lover og regler skal
oppfyller til det beste for rasen.
NCK bør bestrebe seg på at alle ledd i organisasjonen skal forstå verdien av vår felles rase, slik at vi
felles, - for fremtiden fortsatt får en sunn og frisk rase. Hvis klubbens medlemmer bestreber seg på
å følge oppsatte normer for avl, uten at det benyttes foreldredyr som viser aggresjon, aversjon og
redsel, vil vi fortsatt ha en rase som er frisk både i hodet og kroppen for øvrig.
Det har dessverre vist seg innenfor andre hunderaser, (Rottweiler, Schafer oa, der avlsarbeidet har
kommet skjevt ut, at der er skapt individ som ikke bør bære frem sine gener, så som AA/HD og ikke
minst sjelettlidelser.
Slik vil ikke jeg ha en Collie.

Unni S. Holbrook
Jeg har vært med i Collieklubben i ca 21/2 år. Bor i Kristiansad. Jeg har en langhår tispe som heter Tilly
(Androma Tiger Lilly)
Jeg har sitter i styrer i to rideklubber og i Vest Agder Rytterkrets og har mange års erfaring med
styrearbeid.
Nå er jeg revisor for Sørlandsparken Rideklubb og for Vest Agder Rytterkrets. Disse vervene har jeg hatt i
noen år.
Jeg er utdannet siviløkonom
Med hilsen
Unni S. Holbrook

Torill Irene Knutsen
1. En kort presentasjon av deg selv
Torill Irene Knutsen, 49 år, gift, to barn fra et tidligere forhold. Jobber som Barne- og Ungdomsarbeider i
Skole og SFO i Klæbu hvor jeg også bor. Har stort hus og stor hage. I tillegg til hund har jeg også katt.
2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid?
Har vært aktiv i NCK avd. Trøndelag siden jeg fikk hund. Har ført regnskapet der i 5 år. Har også ført
regnskap for et grendalag i 8 år og ellers vært delaktig i grendalagets mange aktiviteter i den perioden.
3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene?

Jeg vokste opp med Collie og fikk min egen Langhåret Collie for 5,5 år siden. Vi har holdt på med utstilling,
spor og RL, foruten mange turer.

4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer?
Som Vara-Revisor vil jeg stille opp om Revisor ikke kan gjøre jobben sin. Jeg er dønn ærlig og perfeksjonist.
Jeg tolererer ikke slurv og lettvinte løsninger.
5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape?
Jeg mener klubben må være mer synlig og mer tilstede for alle medlemmer.
Som revisor vil jeg være med og sørge for at vi har et regnskap som er presentabelt og lett forståelig for
alle medlemmer.

