
 

 
 

 
 

  

javascript:ImageManager.populateFields('nck_logo.jpg')


Innkalling til generalforsamling 
2019 

I henhold til § 3-3 
Innkalles herved alle medlemmer til 

generalforsamling 

Sted: Nebbenes Kro Sørgående 
Østre Hurdalveg 185, 2074 Eidsvoll Verk 

Dato: 24.03.2019 
Kl.: 13.00 

Registrering starter kl. 11.30 
Dørene lukkes kl. 13.00 

Velkommen
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Dagsorden: 
1. Åpning 

 
2.  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer, 

innkalling og dagsorden 
   

3. Valg Møteleder/Ordstyrer 
Valg til tellekorps – 2 stk. 
Valg av skrivere til protokoll – 2 stk. 
Valg til signatur protokoll – 2 stk. 

(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) 

  4. Årsmelding styret, avlsråd & brukskomieen 
5. Regnskap 2017 med noter med revisors beretning 
6. Innkomne forslag 
7. Budsjett 2019 
8. Fastsettelse av kontingenten 
9. Valg – årsberetning fra valgkomiteen 

   
 
For å delta, må årskontingent til NKK/NCK være betalt for inneværende år, gyldig medlemskap 
er for medlemmer som har betalt innen 9.2.2019.  
  
 
Du har lov til å ha med 2 fullmakter, undertegnet originalt av 2 medlemmer med gyldig 
medlemskap. Fullmakter ligger bakerst i innkallingen 
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1  Åpning av GF 
 
2 Godkjenning eller nekte stemmerett for medlemmer, 

godkjenne forhåndsstemmer, innkalling og dagsorden 
 
 

3 Valg av møteleder/ordstyrer 
Valg av tellekorps 

 Valg av protokollførere 
 Valg til protokoll signatur 
 
 

4 Årsmeldinger 
Styrets årsmelding 
Året 2018 startet igjen med avholdelse av EGF og etter mye turbulens på møtet, ble det som 
ført i protokoll for EGF godkjent regnskap, som var dagsorden.  
 
Det er viktig at alle medlemmer føler at de kan sende inn spørsmål og saker de ønsker tatt opp. 
Det hjelper så lite å diskutere innvendinger, saker, spørsmål på diverse FB-grupper. Styret 
kommenterer ikke på disse gruppene. Send oss gjerne epost til postkasse@nck.no. Er det en sak 
som kan løses fort, får du rask en tilbakemelding. Må saken/spørsmålet styrebehandles, blir det 
tatt opp på førstkommende styremøte. 
 
Klubben er til for deg, er det noe du lurer på, så ta kontakt og har du lyst til å gjøre en innsats i 
en gruppe/komite, si fra 😊😊 
 
Styrets kommentarer til Regnskap 2018 Norsk Collie Klubb 
 
I forbindelse med EGF er det påløpt ubudsjetterte utgifter. Det har vært en del «kluss» med 
pengetransaksjoner fra NKK. Så det har vært overført penger i slutten av 2017, som i etterkant 
viser seg å tilhøre en annen avdeling. Dette sammen med EGF betyr at vi har et underskudd for 
2018. 
 
I 2018 gjennomførte hovedklubben 4 uts. blant annet i Tromsø og i Rogaland. Ikke til å komme 
utenom at det koster å gjennomføre utstillinger og vi håper at flere medlemmer vil delta på 
våre spesialer rundt om i landet. 
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Har du lyst til å jobbe i en komite i klubben, så send oss en melding. Komiteene er til for både å 
avlaste styret, men også for at man på den måten kan bidra med noe man brenner for og som 
blir en positiv opplevelse for alle. Redaktøren kunne gjerne tenke seg noen i komiteen sin. 
 
Det er blitt nye og flere kontaktgrupper rundt om i landet og du vil alltid kunne finne en å ta 
kontakt med, listen står oppført i Colliebladet. Har du lyst til å lage en kontaktgruppe for et 
område, så er det bare å si fra også. Det viktigste er å få laget små treff, møtt hverandre og 
kanskje utveksle erfaring og få hjelp til noe man kanskje er usikker på.  
 
Pr. 31.12.2018 hadde NCK 571 medlemmer, fordelt på 469 hovedmedlemmer, 42 
husstandsmedlemmer, 4 utenlandske, 5 æresmedlemmer, 15 gratismedlemmer og 36 som ble 
vervet av sine oppdrettere (som ikke gir klubben inntekt i verveåret). 
 
Hovedklubben har totalt avholdt 4 utstillinger og med god hjelp fra medlemmer i Nord og 
Rogaland, ble det vel gjennomførte utstillinger. Tromsø utstillingen ble «overfalt» av en storm 
under natten og utstillingen ble avholdt om kvelden og til langt ut på natten. Sporty stilt opp av 
både medlemmer, utstillere og ikke minst dommer. 
 
Arrangementene er vel gjennomført. Målet er for 2019 at vi får til sosialt samvær på så mange 
arrangementer som mulig. Ikke alltid at vi lykkes, men er fortsatt noe vi jobber med. Du vil se 
på aktivitetslisten på hjemmesiden når det er arrangementer i 2019 og har du lyst til å by på en 
hjelpende hånd, er det utrolig verdsatt uansett om det er hovedklubben eller en avdeling som 
arrangerer. 
 
Hovedstyret har bestått av disse personene:  
  
Styreleder:   Birgit O. Bratlistuen Nestleder:  Lise-Lotte Wulff Hoffmoen 
Sekretær:  Hilde Jensen   Kasserer:  Margunn Horstad  
1. styremedlem: Catharina Engebretsen 2. styremedlem: Hilde Mathisen  
3. styremedlem: Geir Smeby   1. varamedlem: Tor-Håkon Bjørnstad  
2. varamedlem: Kjersti Rosmæl  3. varamedlem:  Irene Tempelen  
 
Styret har jobbet godt sammen i 2018. Varamedlemmene har vært involvert i alt arbeid innad i 
styret og har vært invitert til å delta på alle styremøter og telefonmøter. Styret har i stor grad 
løst mindre saker via vår gruppe/styrechat og det fungerer veldig bra på ting som skal løses fort. 
Styret har hatt 5 styremøter og levert 5 månedsrapporter for 2018.  
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Avlsrådets årsmelding 
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 av:    Lise-Lotte Wulff 
      Catharina Engebretsen 
      Lill Kristin Nilsen     
       Svend Svendstad 
 
Det jobbes for et eget og lukket område for oppdrettere på vår hjemmeside. Løsning og igangkjøring vil 
skje i løpet av 2019. Målet skal være å kunne utveksle informasjon og erfaring i et sikkert miljø. 
Spørreundersøkelser vil også kjøres gjennom dette. 
 
RAS for korthår og langhår skal oppdateres i 2019 og vi avventer nye statistikker fra Agria. 
 
Det er stor etterspørsel etter spesialt langhårsvalper og avlsrådet oppfordrer alle oppdrettere til å melde 
inn planlagte parringer, foretatt parringer og fødte kull 😊😊 
 

 
STATISTIKKER 2018 
 
KORTHÅR 
 
IMPORTER KORTHÅR 
2 importer: 
Breckamore Besotted, tispe   eier: Catharina Engebretsen 
Jack Mack’s T’ulaidh Airgead, tispe  eier: Lill Bredvold 
 
FØDTE KULL 
Det ble i 2018 født 5 kull, fordelt på 16 hanner og 8 tisper, i alt 24 valper. 
Gns. Kull: 4,8 
 
ØYELYSING 
Det er øyelyst 29 hunder – 24 fri, 3, feilstilte hår, resten andre diagnoser 
 
HD/AD 
11 HD røntget – 7/A og 4/B 
8 AD røntget - 8/0 
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UTSTILLINGER 
Utstilling: 
Korthår har deltatt på 49 utstillinger 
20  - 1 deltaker 
5 - 2 deltakere 
14 - 3-6 deltakere 
4 - 8-12 deltakere 
 
7 norskeide korthår ble Norsk Utstilling Champion 
Breckamore Besotted     eier:  Catharina Engebretsen 
Love Me Like You Do Du Clos Des Duchesses 
(på lån fra utlandet)     bor hos: Lill Bredvold 
Torrosly’s Believe In Me    eier:  Kerstin Bjurgren Aaseth 
Torrosly’s Bell-A-Me     eier:  Siv Kristin Thomassen 
Callip’s Celebrity     eier:  Catharina Engebretsen 
Perfect Image Diamond In The Rough  eier:  Angelina Røste Bekkelien 
SweetCaileanz Blazing Beauty Bea   eier:  Marianne Andersen 
 
3 norskeide korthår fikk følgende resultater innen Bruksgrener: 
Torrosly’s Bell-A-Mi, RLI    eier:  Siv Kristin Thomassen 
Smooth X-clusive Darrel Of Torrosly, RLI  eier:  Sissel Ekhougen 
SweetCaileanz Blazing Beauty Bea, RLI  eier:  Marianne Andersen 
 

LANGHÅR 
 
IMPORTER LANGHÅR 
17 importer: 
Amyfield Legend Of Dazzling Blue, hanne  eier: Tove M. Langegård 
Dispiritos Sherman Moe A’flyin, hanne  eier: Karl Johan Gilberg 
Shiny Black Shaba Vom Ohmtateufel, tispe  eier: Rebekka Maria Walter 
Monsolana Lush Life, tispe    eier: Britt Thorstensen 
Runnerway Olympia, tispe    eier: Mari Kristin Svendsen 
Androma Arabsque Nights, tispe   eier: Sissel Isaksen 
Dispiritos Werna May Wear Pearls, tispe  eier:  Anita Ragnarsdotter 
Monsolana Classic Black, hanne   eier: Irene Tempelen 
Akai Mystery Female Classic, tispe   eier: May Britt Rødland 
Sunwind’s Qarisma, tispe    eier: Bente Rødsten 
Unlimited Love Of The Holy Mountain, tispe eier: Eva B. Ingebrigtsen 
Riverside Song Xplorer Of Hearts, hanne  eier: Svend Svendstad 
One Love Du Bois Des Amazones, tispe  eier: Irene Tempelen 
Chantique Tell Me No Secrets, tispe   eier: Bente Løseth 
Speedycrown’s Presious Pearl, tispe  eier: Hege Katrin Pedersen 
Runnerway Sweet Dreams, tispe   eier: Unni Rysstad Olsen 
Calahoolas La Grange, tispe    eier: Tone Kristin Gulbrandsen 
 
 
FØDTE KULL 
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Det ble i 2018 født 21 kull, fordelt på 44 hanner og 33 tisper, i alt 77 valper. 
Gns. Kull: 3,6 
 
ØYELYSING 
Det er øyelyst 125 hunder – 61 fri, 3 colobom, 2 hypoplasi, 11 feilstilte øyehår, resten andre diagnoser 
 
HD/AD 
88 HD røntget – 39/A, 28/B, 10/C, 9/D, 2/E 
32 AD røntget – 27/0, 1/1, 1/2, 3/3 
 
UTSTILLINGER & BRUKSGRENER 
Utstilling: 
Langhår har deltatt på 79 utstillinger 
11 uts. - 1-2 deltakere 
25 uts. - 3-5 deltakere 
17 uts. - 6-9 deltakere 
11 uts. - 10-20 deltakere 
9 uts. - 21-29 deltakere 
6 uts. - 30+ deltakere 
 
13 norskeide langhår ble Norsk Utstilling Champion 
Phrostmade’s Easy Lover    eier:  Børre Jørgensen 
Phrostmade’s Belladonna:    eier:  Lill Kristin Nilsen 
Sandcourt Fly Me To The Moon   eier:  Kjersti Vesterheim 
Tellme’s Lacking Nothing    eier:  Bente Løseth 
Tellme’s Miss Attraction    eier:  Bente Løseth 
Perfect Image Causing A Fever Ziir   eier:  Lars Gøran Øhlund 
Tibbeborgens Hendrix    eier:  Anne Halsbog 
Iskra Actis Poland     eier:  Eva B. Ingebrigtsen 
Fridens Star In Her Eyes    eier:  Ruth Olsvold 
Fridens Brown Sugar     eier:  Bente Løseth 
Skabona Lady’s Code     eier:  Lisbeth P.K. Nilsen 
Sammen’s Color Of Joy    eier:  Kari Vintertun 
Gatefields I Love You     eier:  Kari Vintertun 
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7 norskeide langhår fikk følgende resultater innen Bruksgrener: 
Double Scotch Gold Gwendolyn, AG Hopp kl.1 eier:  Lene Lysheim 
Phrostmade’s Dare To Dream, LP1, RLIII  eier:  Laila Britt Eriksen 
McBeal’s Lost Without You, RLI, RLII  eier:  Ove Danielsrud Nilsen 
Crubow’s Olympic Flame, RLII, RLIII   eier:  Trine Mørstad 
Dantos Suzuki, NVCH     eier:  Anne-Lise Dahlbo 
Tahiri Cayenne, RLI     eier:  Andrea Hånes 
Glenoak Curiosity, RLI    eier:  Helga Skiftun 
 

Brukskomiteens årsmelding 

 

 

Komiteen har bestått av leder Ellinor Monsen, medlem Sissel Ekhougen og medlem Monika Drevland 
Nilsen 

Første del av 2018 gikk med til å legge ned mye arbeid i planlegging av treningssamling på sommeren. Vi 
hadde funnet ett veldig flott sted og hadde fått leid Årsøya i Trøndelag til en svært gunstig pris. Alt lå til 
rette for ett flott arrangement. Dessverre blei det alt for få påmeldte til at det kunne gjennomføres. 

Komiteen har besluttet og ikke planlegge landsomfattende treningssamling i 2019 på grunn av liten 
interesse for dette i 2017 og 2018.  

Komiteen har regnet ut priser for mestvinnende i «bruksgrener» for 2018. Det er gledelig at 6 priser blir 
utdelt i 4 ulike grener, rally lydighet, lydighet, agility og agility hopp. Gratulerer til disse.  I agility, 
agility hopp og rallylydighet gikk priser også til høyeste klasse, noe som er ganske imponerende.  

Avdeling Trøndelag er nok som tidligere den avdelingen som gir ett veldig godt lokalt tilbud innenfor 
«bruksaktiviteter» og rallystevner, dette håper vi fortsetter og at flere avdelinger/klubbkontakter gir 
tilbud om slik aktivitet. 

På slutten av året begynte vi å behandle hvorvidt vi skulle sette ned/endre kravene for 
mestvinnendepriser. Det var en henvendelse på dette fra ett medlem. I februar 2019 besluttet vi at 
reglene ikke vil bli endret for 2019.  

På vegne av brukskomiteen 

Ellinor Monsen 
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5  Regnskap 2018 med noter 
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6 Innkomne saker 
 
Det er ved tidsfristen slutt innkommet 2 saker.  
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Sak 1 – Fra styret – Implementering av ny lovmal 
Norsk Collie Klubb fikk ikke godkjent loven vår, fordi det ble besluttet på GF 2018 at vi skulle utvide 
varsling av kommende års GF 10 uker før. NKK har 8 uker og vi som klubb må følge dette. Derfor skal det 
på ny avstemmes om dette punktet for å få loven godkjent. Utover denne paragrafen, ble det anbefalt 
endring av ordlyden i en del avsnitt. Endringen som skal godkjennes står med rødt i loven til 
godkjenning, endring av ordlyd samt flytting av avsnitt står med grønt. Alt som er endret er strekt 
gjennom teksten. 
 
 

LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB (pr. 24.3.2019) 
 

KAPITTEL 1 – NAVN, TILKNYTNING OG FORMÅL 
  
§ 1-1 Organisasjon og virkemåte 
Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortes til NCK. Klubben er et selvstendig rettssubjekt og er å 
regne som egen juridisk enhet. NCK er medlemsklubb i NKK, og klubben er derfor forpliktet til å 
overholde NKK’s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKK’s hovedstyre). 
Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKK’s lover og ikke handle 
motstridende mot disse. Klubben omfatter rasene Collie Korthåret og Collie Langhåret. 
Klubben har verneting i Oslo. 
  
§1-2 Formål 
NCK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å fremme positive 
aktiviteter med hund og utvikling av den enkelte hunderase. NCK skal også arbeide for etisk og praktisk 
riktig behandling av hunder, og for at avl av klubbens raser skjer i ønsket retning, både når det gjelder 
rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet. 
 
NCK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 
positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NCK skal 
også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det 
gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. 
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§1-3 Definisjoner 
NCK's organer 
A)  Generalforsamling (heretter kalt GF) 
B)  Ekstraordinær Generalforsamling 
C)  Hovedstyre Styre 
D)  Valgkomité 
E)  Avdelingene 
  
§ 1-4 Tilknytning og organisering 
NCK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. NCK 
skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for 
medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med 
lovmalen.  
 
KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE 
  
NCK's medlemsmasse består av: 
A) Æresmedlemmer, som nyter alle rettigheter og forpliktelser overfor NCK. 
B) Hovedmedlemmer. 
C) Familiemedlemmer: Ektefeller, samboere eller barn med samme adresse som hovedmedlemmet.  
D) Familiemedlemmer mottar ikke NCK's medlemsblad eller annen post til medlemmene. 
 
  
§2-1 Medlemskap 
Hovedstyret kan nekte å oppta person som antas å kunne skade klubben og / eller hundesaken. Ingen har 
krav på medlemskap i klubben. Personer som er nektet tatt opp i klubben som medlem, kan anke avslag i 
henhold til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte NCK og NKKs virksomhet samt å følge NCK og NKKs lover og 
bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold 
de befatter seg med, slik de er fastsatt av NKK eller klubben, hva gjelder klubbinternt regelverk. 
 
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. 
Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke 
avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte NCK og NKKs virksomhet samt å følge NCK og NKKS lover 
og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og 
forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt 
regelverk. 
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§2-1-1 2-2 Æresmedlem/Hederstegn 
Hovedstyret kan på Generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som Klubbens 
æresmedlemmer. Det kreves minst 2/3 flertall, og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke 
medlemskontingent til NCK. 
  
Hovedstyret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt stor tjeneste i en enkeltsak eller på 
andre felt. Disse kan tildeles klubbens hederstegn. 
 
§ 2-2 2-3 Opphør av medlemskap 
Medlemskap i klubben opphører ved: 
A) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min side» på nkk.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) 

til klubben 
B) Strykning besluttet av klubbens hovedstyre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 

annen uregulert gjeld til klubben 
C) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 
D) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 
 
§2-3 2-4 MEDLEMSKONTINGENT 
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelsen som er fastsatt av 
NKK’s representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens GF. Medlem har ingen rettigheter 
før full kontingent er betalt. 
 
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent 
til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. Medlem har ingen 
rettigheter før kontingenten er betalt. 
 
§2-4 2-5 DISIPLINÆRE REAKSJONER 
NKK’s lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. 
 
  
KAPITTEL 3 - ORGANISASJON 
  
§3-1 Høyeste myndighet 
Generalforsamlingen (GF) er klubbens øverste myndighet. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen 
utgangen av mars måned. 
 
GF fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). 
Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3) flertall) og oppløsning av klubben (krever ¾ 
flertall). 
  
I tilfelle av stemmelikhet, er forslag forkastet. 
 
Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet. 
 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall ved valg til kandidater (50% + 1 
av stemmene, blanke stemmer teller ikke) under første avstemning, gjennomføres ny avstemning. Den 
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kandidat som oppnådde færrest antall stemmer, faller ut i neste avstemming inntil en kandidat har 
oppnådd alminnelig flertall. Ved kandidatvalg telles innsendte forhåndsstemmer med i hver 
avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også 
forhåndsstemmer)  
 
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens generalforsamling. 
 
Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen (GF) og avholdes hvert år innen utgangen av 
mars måned. Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av 
stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) 
og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall) 
 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 
 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke 
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det 
forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et 
forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer 
telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal 
forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens 
årsmøte. 
 
Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Bare avdelingenes medlemmer, som har betalt 
kontingent til NCK, kan stemme, eller være valgbare ved avdelingenes generalforsamlinger. Medlemmer 
av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, men uten stemmerett i andre avdelinger. Ved 
oppløsning av avdeling, tilfaller avdelingens midler hovedklubben (NCK), som innefryses i 2 år etter 
oppløsning. Alle medlemmer i NCK skal tilknyttes en avdeling og medlemmene står fritt til å velge 
avdeling i forhold til ønsket tilhørighet.  
 
§ 3-2 Møte og stemmerett 
Alle klubbens medlemmer, som har betalt kontingenten i det år GF avholdes, og har vært medlem i minst 
6 uker før, har møterett og stemmerett på møtet. Nye medlemmer får møterett og stemmerett etter 6 
uker. 
 
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 
 
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært 
medlem i minst 6 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. 
 
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 
 
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. 
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Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, forhåndsstemme og ved skriftlig 
fullmakt. Forhåndsstemmer gjelder kun ved valg av kandidater til verv. 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. 
 
Forhåndsstemmen legges i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt adressert til 
klubben. Denne merkes med medlemsnummer. Forhåndsstemmen må være klubben i 
hende/poststemplet 14 dager før GF. 
  
NKK kan stille med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 
  
§3-3 Innkalling  
Dato for GF skal gjøres kjent for medlemmene med minst 10 ukers varsel, fortrinnsvis i Colliebladets 
Julenummer. 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, eller publiseres på klubbens 
nettsider.  
 
Utsendelse av innkalling samt forhåndsstemme skal fremsendes separat og forhåndsstemmer må ikke 
åpnes før GF finner sted. 
 
Dato for generalforsamlingen skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det 
skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten 
pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. 
(Note: Som følge av endringen i paragrafen vil punkt F under være 6 uker og ikke 8, da 8 uker var under 
forutsetning av 10 ukers varsling.) 
 
 
Forhåndsstemmen legges i en anonymisert konvolutt, som igjen legges i en ny konvolutt adressert til 
klubben. Denne merkes med medlemsnummer. Forhåndsstemmen må være klubben i 
hende/poststemplet 14 dager før GF. Flyttes til 3-2 
 
Med innkallelsen skal følge: 
A) Saksliste 
B) Årsberetning 
C)     Regnskap med revisors beretning 
D) Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må 

være styret i hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato.  
E) Budsjett for neste år 
F) Forslag til kandidater på valg. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet 

senest 8 6 uker før møtedato. (For å kunne sende inn saker til behandling, må man ha gyldig 
medlemskap) 

 
§3-4 GF’s oppgaver 
GF’s oppgaver er å: 
A) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer, fullmakter, 

innkalling og saksliste, samt gi observatør rett til å være til stede. 
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B) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 
møtet. 

C) Behandle årsberetning. 
D) Godkjenne regnskap med revisors beretning. 
E) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye 

saker) er ikke tillat, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 
F) Vedta instruks for organer som oppnevnes av GF. 
G) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år. 
H) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger. 
I)  Velge: 
 

Leder for 2 år.            
Nestleder for 2 år (leder og nestleder skal ikke stå på valg samme år). 
5 styremedlemmer for 2 år.  
3 varamedlemmer for 1 år. 
Revisor for 2 år med vararevisor for 1 år. 
Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år samt 1 varamedlem for 1 år. 

 
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 
 
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for 
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven, kan ikke velges eller oppnevnes i tillitsverv i klubben. 
 
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles. 
 
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. 
 
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig/epost til valgkomiteens offisielle epostadresse 
innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges 
frem for GF til valg. 
 
§3-5 Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom GF, hovedstyret eller minst 1/4 av medlemmene 
forlanger det. 
 
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 
 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel, sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal 
behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte 
ekstraordinær generalforsamling kan behandles.  
 
Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under møtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er 
ikke tillatt. 
 
Reglene for ordinær GF gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være 
valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinær generalforsamling. 
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Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinær generalforsamling. 
  
  
KAPITTEL 4 – STYRET 
 
§4-1 Styret 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom Generalforsamlingene. 
 
§4-2 Vedtak og representasjon 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med 
alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget 
forkastet. 
 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres 
referat fra styremøtene, der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene 
og NKK. 
 
Ved nestleders varige forfall, avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinær Generalforsamling 
eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 
 
§4-3 Styrets oppgaver er å 
Lede klubben mellom generalforsamlingene. 
Avholde GF. 
Drive klubben i samsvar med klubbens formål. 
Gjennomføre beslutninger truffet på GF. 
Oppnevne og avvikle komiteer. Oppnevne representanter for klubben, utarbeide retningslinjer for 
særkomiteer (avlsråd, bruks- og aktivitet, redaksjon). Styret (hovedstyre eller vara) kan 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. 
Oppnevne representant til NKK-regionen. 
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§4-3 Styrets oppgaver er å 
- lede klubben mellom årsmøtene  
- avholde årsmøte  
- drive klubben i samsvar med klubbens formål  
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  
- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for  
  særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør  
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKKregionen  
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret  
- eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte 
……………………………………………………………………… 
 
KAPITTEL 5 – VALGTE VERV/KOMITÉER PÅ GENERALFORSAMLINGEN 
  
§ 5-1 Valgkomiteen  
Består av leder, 2 medlemmer samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen 
tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.  
  
§ 5-2 Revisor 
GF velger revisor og en vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til GF. Både revisor 
og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
 
 KAPITTEL 6 – DIVERSE BESTEMMELSER 
  
§6.1 Lovendringer 
Lovendringer kan kun skje på ordinær GF, og må vedtas med minst 2/3 flertall. Loven og endringer av 
denne må sendes NKK’s Hovedstyret for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i 
lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 
  
§ 6.2 Tolkning av loven 
NKK’s lovkomite kan ikke tolke denne loven med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av 
medlemskapet i NKK jf NKK’s lover §6-1. 
  
§6.3 Oppløsning 
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinær GF. Beslutningen må stadfestes på 
ekstraordinær GF, også her med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om 
oppløsning i kraft. 
  
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av GF bestemt formål. Bestemmer ikke GF noe spesielt, 
tilfaller midlene NKK.  
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§ 6.4 Flertallsdefinisjoner 
 
Simpelt flertall: Flest stemmer 
Alminnelig flertall: 50% + 1 av de avgitte stemmer, blanke stemmer teller ikke 
Absolutt flertall: 50% + 1 av de avgitte stemmer, blanke stemmer teller ikke 
Kvalifisert flertall: 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall, blanke stemmer teller ikke. Bruk er 

vedtektsfestet. 
 
Habilitetsregler, taushetsplikt m.v.: Se NKKs saksbehandlingsregler. 
 
§6.5 Avdelingene 
Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Bare avdelingenes medlemmer, som har betalt 
kontingent til NCK, kan stemme, eller være valgbare ved avdelingenes generalforsamlinger. Medlemmer 
av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, men uten stemmerett i andre avdelinger. Ved 
oppløsning av avdeling, tilfaller avdelingens midler hovedklubben (NCK), som innefryses i 2 år etter 
oppløsning. Alle medlemmer i NCK skal tilknyttes en avdeling og medlemmene står fritt til å velge 
avdeling i forhold til ønsket tilhørighet. 
Flyttes til 3-1 
  
 

Sak 2 – Fra styret – Avdelingene 
Avdelingene skal arrangere utstillinger fortrinnsvis hvert år, kan eventuelt søkes om hvert annet år. 
Alternativet er å kutte ut Klubbvinnerkonkurransen, da denne er basert på ett visst antall utstillinger i 
året. I hovedsak arrangert av avdelingene, da disse i dekker landet geografisk. 
 
Da avdelingene tilbake i tid ble etablert, var dette primært for å utnytte tildelingen av 10 cert-par (inkl. 
1 stor-cert) til Norsk Collie Klubb. Avdelingene er egne juridiske enheter, som kan søke og avholde både 
uoffisielle og offisielle arrangementer både innen utstilling og bruksgrener. Det er ikke nødvendig å ha en 
avdeling, dersom man ønsker å lage treff, avholde egne kurs m.v. slik det gjøres flere steder i landet.  
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7 Budsjett 2019 
 
Konto Beskrivelse Budsjett 2019 

   
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 8 000,00 
3205 Kiosksalg etc 1 500,00 
3300 Spesielle offentlige avgifter 9 000,00 
3920 Medlemskontingenter 135 000,00 
3970 Påmelding konkurranser/utstillinger 40 000,00 
3980 Klubb inntekter - valpeperm osv. 500,00 
3992 Annonseinntekter 2 000,00 
3993 Katalog Parkering 1 500,00 
3994 Loddsalg 800,00 

 SUM INNTEKTER 198 300,00 

   
4700 Kiosk varer utlegg -1 000,00 
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -5 000,00 
6300 Leie lokaler -3 500,00 
6421 Leie av data webhotell m.m. -9 000,00 
6560 Rekvisita -1 000,00 
6790 Fremmedtjenester -2 800,00 
6800 Kontorrekvisita (Res) -1 000,00 
6820 Trykksaker -70 000,00 
6821 Rosetter innkjop -15 000,00 
6822 Premier -5 000,00 
6860 Moter, kurs, oppdatering etc. -2 000,00 
6861 Styrehonorar -5 000,00 
6940 Porto -18 000,00 
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -41 000,00 
7162 Bevertning -7 000,00 
7430 Gaver, ikke fradrag -3 000,00 
7500 Forsikringspremier -1 100,00 
7770 Bank og kortgebyrer -1 500,00 
7791 Honnorar dommer, ringpersonell osv. -4 400,00 

 SUM UTGIFTER -196 300,00 

   

 Resultat 2 000,00 
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8 Fastsettelse av kontingent 

 
Styret anbefaler ikke å øke kontingenten for 2020.  
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9 Valg  
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Valgliste – Generalforsamling 2019 - Valg til NCK’s styre og stell 
 
Slik bruker du din stemme: 
Alle NCK’s medlemmer som gyldig medlemskap, dvs. har betalt innen 9.2.2019, har rett til å stemme på 
de personene som er på valg til klubbens styre og stell. Stemmeseddel skal sendes i lukket konvolutt til: 
 
     Norsk Collie Klubb 
    v/Birgit O. Bratlistuen 
    Stuveekeren 1, 2838, Snertingdal 
 
Husk 1 stemmeseddel pr. konvolutt!! Selve stemmesedlen skal legges i en anonym konvolutt og den 
legges i konvolutten du sender inn med korrekt avsender og medlemsnr., 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 24.3.2018 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 8. mars.  
 
Vær oppmerksom på at posten ikke alltid datostempler konvoluttene og du må derfor kanskje levere inn 
på postkontor. 
 
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. Velger du ikke å krysse av for enten Ja eller Nei, teller stemmen som 
blank og blir ikke medtatt. 
 
 

Stemmeseddel finner du sist i innkallingen. 
 
Presentasjoner på kandidatene følger på de neste sidene. 
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Presentasjoner til kandidater på valg: 
Kandidatene har hatt følgende spørsmål til «hjelp» ved presentasjonene. 

1. En kort presentasjon av deg selv 
2. Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid? 
3. Hvor lang "fartstid" har du med Collierasene? 
4. Hva kan du tilby klubbens medlemmer? 

           5. Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape? 
 

Lise - Lotte Wulff (Nestleder) 

Jeg heter Lise-Lotte og er 60 år. Jeg har pr. i dag 5 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»  
 
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 i 
redaksjonen for utgivelse av Colliebladet. Jeg er pr. dags dato leder av avlsrådet i klubben.  
Jeg mener at jeg via de forskjellige verv og oppgaver er blitt godt kjent med klubben og en god del av 
medlemmene.  
  
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.  
 
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.  
  
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, 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. Det er viktig at alle collie-eiere kjenner 
rasenes historie og det er viktig at lytte til de som har vært i «bransjen» lenge. Alle har noe å bidra med 
og vi står alle sammen på samme plattform og må dra i samme retning.  
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. DMS kan bli vår alles 
felles utfordring og jeg håper vi får ansporet flere oppdrettere til å teste for dette.  
Klubben (styret, avdelinger og kontaktgrupper) skal fortsette det gode arbeid på tvers av meninger, være 
åpne og lytte og sørge for at også vanlige collieeiere føler seg inkludert.  
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Margunn Horstad (styremedlem) 
                                                                                                                              

Jeg heter Margunn Horstad og kommer fra Førde i Sunnfjord.  Jeg jobber nå i Oslo og 
tilbringer mye tid i Horten.  Jeg jobber i DNB og får være med å påvirke gode rutiner 
for rådgivning rundt kunders privatøkonomi.  

Jeg har tidligere vært sekretær i NCK avd. Vestlandet. Fra 2016 har jeg vært 
styremedlem i NCK hovedklubb, og har der hatt rolle som kasserer.  Fra 2018 ble 
regnskapet i NCK ført i regnskapssystemet Visma og jeg har fått lære meg å bruke 
dette. 

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 ble en lang mellom periode uten valpekull grunnet jobb og mye 
reising i jobbsammenheng. Videre oppdrett har gitt kull våren 2016 og våren 2018. Det kan vel kalles 
micro oppdrett men fantastisk opplevelse og hele tiden mye å lære. 

Jeg selv liker å stille ut mine hunder i tillegg til å lære de generell  lydighet (og litt triks).  Likevel er det 
fine turer og naturopplevelser som har gitt de fineste opplevelsene.  Jeg er opptatt av dyrevelferd.  Jeg 
har studert fag innenfor dyrevelferd ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås).  

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 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.  Derfor liker jeg at en dommer 
også vurderer hundens anatomi opp mot helse, gode bevegelser og trivsel i utstillingsringen.   

Jeg er opptatt av samarbeid og samhold både blant styremedlemmer 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 (styremedlem) 

43 år, bor på Hadeland. Har to korthåret collier hjemme, og tre ute på deleie. Eier og daglig leder i 
dyrebutikk, og hundefrisør.   

  
Har sittet som styremedlem i NCK de fire siste årene. Sitter også i avlsrådet i NCK. Har tidligere vært 
sekretær i 6 år, i den lokale hundeklubben. Har også flere år som styremedlem der.   

  
Har hatt korthår siden 1995, stort sett flere av gangen. Har vært oppdretter siden 2013. Har 
oppdrettet 4 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 på alle nivåer, trent bruks, rally, agility og smeller.   

  
Jeg kan tilby å være tilstede som en engasjert person, samt å bidra med hjelp og kunnskap når det er 
behov for det.   

  
Vi må fortsatt 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. 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. 
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Irene Tempelen (varamedlem til styret) 
  
Jeg bor på Raufoss med min samboer Svend Svendstad. Sammen driver vi Kennel Sweetmint. Her hjemme 
har vi idag 6 langhåret collie.  
 
Jeg er opprinnelig fra Skien og har vært aktiv i avd. Telemark/Vestfold i mange år. Her har jeg også hatt 
diverse verv. Jeg sitter nå i styret i avd. Hedmark samt er varamedlem i hovedstyret.  

Min første collie fikk jeg I 2004, og etter det har det vært collie i mitt hjerte. Jeg er vokst opp med 
Golden Retrievere og langhåret Dachs.  

Det som står sterkt for meg er å sette fokus tilbake på rasene collie kort og langhår. Jeg er selv klar for å 
jobbe framover for en inkluderende klubb som tar hensyn til alle. Selv om mine interesser stort sett har 
vært utstilling ser jeg viktigheten med å tilrettelegge for alle konkurranseformer. Men vi må også ta 
hensyn til medlemmer som ikke konkurrerer og gi dem feks et collieblad som "er for alle". Jeg tror også 
vi må involvere avdelingene enda mer, for det er her medlemmene er.  
 

Jeanette Sørlie (varamedlem til styret) 

Jeg heter Jeanette Sørlie, er 29 år og bor i Knapper i Hedmark. Fikk min første hund for 10 år siden, og 
har vært hekta siden. Driver hovedsakelig med lydighet, utstilling og litt agility og trekk.  

Ingen erfaring med styrearbeid, men har vært aktiv som frivillig i div rideklubber i mange år.  

Første møte med collie var for ca. 5 år siden og jeg ble fort bestemt på at jeg en dag skulle ha en collie! 
Etterhvert dukka muligheten opp, og nå har Kip bodd hos meg i fire år. Jax kom i fjor vinter, og det er nå 
det siste året at jeg virkelig har blitt aktiv i hundemiljøet igjen.  
 
Jeg kan tilby et helhjerta engasjement for rasene. 
 
Det er viktig for klubben er å skape et positivt og engasjerende miljø for alle medlemmene. Fellesskap 
og det sosiale rundt hundene er det viktigste, det skal være hyggelig å drive med hobbyen sin uavhengig 
av nivå og ambisjoner. 
 
Tor – Håkon Bjørnstad (varamedlem til styret) 

Tor-Håkon Bjørnstad 56 år, bosatt på Skedsmokorset, driver til daglig eget firma innenfor sommer og 
vinterdrift. 
Nyter livet på Skedsmokorset sammen med kone, 4 bikkjer, 3 hester og et par katter på et småbruk her. 
 
Første bekjentskapet med korthårs collie kom i form av Storm i 2013 (ble etter hvert medlem i klubben) 
senere fikk vi hans sønn Nova i hus samt moren Anna som for tiden bor hos oss, noe som gjør livet veldig 
fullkomment for oss. Turbo er en blandingshund med Irske aner miks av postmannen og gud vet hva 
ellers. 
 
Gjennom årene har det alltid vært hund i mitt liv Schæferhund på 80 og 90 tallet, tibetansk spaniel på 
90 tallet for å nevne noen raser vi har vært gjennom før det som nevnt endte opp med Collie i 2013. 
 
Videre så har jeg hatt forskjellige styreverv innen for næring, borettslag/sameier, Bedriftsforbundet, 
etablering av Skedsmo Næringslivsforum samt nå et år som vara i NCK. 
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Ønsker å bidra i klubben med å legge til rette for at det skal være en klubb for alle med åpen og god 
kommunikasjon. 
Jeg tror en åpen organisasjon vil bidra til et bedre og bredere fellesskap. 
Det er derfor viktig å følge klubbens demokratiske spilleregler, men ha takhøyde for at folk er 
forskjellige. 
 
Mitt bidrag vil være i tråd med ovennevnte, og jeg vil jobbe for det beste for rasene og klubben på en 
positiv måte. 
 
 
Åse Lillian Espevik (Medlem Valgkomiteen) 

Eg heiter Åse Lillian Espevik, og eg er 51 år gammal. Eg har diabetes, og har hatt det sidan 1987. Eg er 
kreftoperert for eit år sidan, men tilbake i full jobb. Jobbar som lærar på Tysnes skule. Det er hektisk, 
men veldig kjekt. Eg trivest med å ha collie, og for tida har eg ein veteranhanne, som eg rett og slett 
ikkje hadde overlevd utan. Har fått mange gode venner blant colliefolk rundt i Noregs land. Nokon 
kjenner eg godt, andre veit eg berre kven er. 

Erfaring med klubbarbeid har eg. Mesteparten av den erfaringa har eg fått frå Røde kors. Her sat eg i 
styret i Tysnes Røde Kors Hjelpekorps. Det var kjekt arbeid.  

Når det gjeld klubbarbeid innan hundeklubbar, så er det lite av den sorten. Men eg har vore med på 
dugnadar i Fitjar Stord Hundeklubb. Og så har eg fått gleda av å vera skrivar på ein utstilling som NCK 
avd Hedmark har gjennomført. Det var kjekt å prøve det også.  

Eg er vaksen opp med hund. Men det var etter at eg fekk diabetes at eg byrja å tenkje på å skaffe meg 
ein eigen hund. Tenkte litt på schæfer, men tilfeldigheitene gjorde at ei eg jobba med hadde collie-kull. 
Ho lånte meg Collien av Charlotte Høier. Og då var det gjort. Så i 1993 fekk eg min første collie. Og etter 
det har eg hatt collie sidan. Eg har hatt fire hannar og ei tispe. Desse har eg drege med meg på utstilling. 
3 av dei har eg hatt med på agilitytrening.  Sidan eg vart operert for kreft, så har eg fått ny forståing for 
kor genialt det er å ha ein collie rundt seg. Han er selskap, medisin og sjelevenn.  

Som medlem i valkommiteen, så håpar eg å kunne få kontakt med medlemmer som kan og har lyst til å 
jobbe for klubben.  Kjenner nokon godt, andre kan eg bli kjent med. 

Eg meiner det er viktig å få fram gleda over å drive med collie. Og eg meiner det er viktig å nytte den 
kunnskapen som medlemmene sit med for å få til eit godt samarbeid om rasane. Å vere ærlege og opne 
med kvarandre i standen for å krangle om alt og med alle. Eg håpar verkeleg at me kan få til å sjå 
positivt på det å ha collie i staden for å spreie negativitet om rasane og om folket som driv med rasane. 
Og eg synest me skal ha valspråket: Her finst ikkje problem, berre mogelegheiter for løysingar!  

 

 

 

Laila Storå (Varamedlem Valgkomiteen)  
 
Mitt navn er Laila Storå, født i 1991 og bor i nordlandsbygda Skjerstad utenfor Bodø. Bor på småbruk og 
har utdanning fra landbruksskole og autorisert dyrepleier fra NVH. Jobber til daglig i helseomsorgen.  
Medlem i flere år i ulike klubber og har verv i idrettslag og kor. Samt vært vara i NCK sin valgkomité i 2 
år og stiller nå til gjenvalg. Følger med på det som skjer i hundemiljøet og deltar når det er mulighet for 
det. 
Vurderte collierasene i flere år og besøkte oppdrettere og ble kjent med mange hyggelige eiere før jeg 
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fikk min første langhårede collie i 2015.  
Jeg er 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. 
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. Jeg vil være med å skape 
samarbeid og engasjement for at vi også i fremtiden får se friske og aktive collier som kan brukes i alle 
hundesporter og være en god turkamerat og familiehund. 

 

Unni S. Holbrook (Revisor) 

Medlem av Collieklubben .  Bor i Kristiansand.  

Jeg har sittet i styrer innen hestesporten i mange år og har lang er faring med styrearbeid. Jeg er 
utdannet siviløkonom, og sitter også som revisor i hestesportsammenheng. Jeg fører også regnskap for 
Rideklubben.  Nå har jeg sittet som revisor for NCK i to år. 
 
Torill Irene Knutsen (vararevisor) 

Torill Irene Knutsen, 51 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. 
 
Har vært aktiv i NCK avd. Trøndelag siden jeg fikk hund. Har ført regnskapet der i 7 år. Har også ført 
regnskap for et grendalag i 10 år og ellers vært delaktig i grendalagets mange aktiviteter i den perioden. 
 
Jeg vokste opp med Collie og fikk min egen Langhåret Collie for 7,5 år siden. Vi har holdt på med utstilling, 
spor og RL, foruten mange turer. 
 
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. 
 
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. 
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STEMMESEDDEL PÅ PERSONER SOM ER PÅ VALG 24.3.2019 Nebbenes Kro Sørgående, 
kl. 13.00 

Stemmeseddelen sendes til: Norsk Collie Klubb, c/o Birgit Bratlistuen, Stuveekeren 1, 2838 
Snertingdal 

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 JA  NEI  

 

Valg til styret: 

Styreleder  Birgit O. Bratlistuen  Ikke på valg   

Nestleder (2 år) Lise-Lotte Wulff Hoffmoen (gjenvalg) Valgkomiteens innstilling   

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 innstilling   

Styremedlem  Geir Smeby  Ikke på valg   

Det skal velges 2 styremedlemmer for 2 år.  

Varamedlem (1 år) Tor-Håkon Bjørnstad (gjenvalg) Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Jeanette Sørlie (ny) Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Irene Tempelen (gjenvalg) Valgkomiteens innstilling   

Det skal velges 3 varamedlemmer for 1 år.  

 

Valg til valgkomite: 

Leder  Linda Mills  Ikke på valg   

Medlem  Ellinor Monsen  Ikke på valg   

Medlem (2 år) Åse Lillian Espevik (ny) Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Laila Storå (gjenvalg) Valgkomiteens innstilling   

 

Valg til revisor/vararevisor: 

Revisor (2 år) Unni S. Holbrook (gjenvalg) Valgkomiteens innstilling   

Vararevisor (1 år) Torill Knutsen (gjenvalg) Valgkomiteens innstilling   
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Jeg 

 

Navn:  

Adresse:  

Postnr./By:  

Medlemsnr.  

Epostadresse:  

 

 

Gir hermed min fullmakt til 

 

Navn:  

Adresse:  

Postnr./By:  

Medlemsnr.  

Epostadresse:  

 

 

Vedkommende får, på mine vegne, fulle rettigheter til å stemme på saker, 
endringsforslag samt voteringer, som blir foretatt på Generalforsamlingen. 

 

Sted/Dato:  

Underskrift:  
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