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Innkalling til generalforsamling 
for beretningsåret 2019 

 
 

I henhold til § 12 
Innkalles herved alle medlemmer til 

generalforsamling 
 
 

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

 
Dato: 29.03.2020 

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, redaksjonen & brukskomiteen 
5. Regnskap 2019 med revisors beretning 
6. Innkomne forslag 
7. Budsjett 2020 
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 14.2.2020 som er datoen det skal være registrert som 
betalt hos NKK.  
  
 
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 
Styreleder: Birgit O Bratlistuen    Nestleder: Lise Lotte Wulff Hoffmoen 

Sekretær: Hilde Jensen    Kasserer: Margunn Horstad 

Styremedlem: Catharina Engebretsen  Styremedlem: Hilde Mathisen 

Styremedlem: Geir Smeby 

Varamedlem: Tor-Håkon Bjørnstad   Varamedlem: Jeanette Sørlie 

Varamedlem: Irene Tempelen 

Året 2019 har vært et år hvor styret har tatt bevisste valg i forhold til klubbens økonomiske bilde. 

Det har ikke vært gjort noen aktiviteter utover de terminfestede utstillingene som allerede var satt ved 
inngangen av året.  

Med økonomien som bakteppe har styret valgt å gjennomføre det meste av sin aktivitet via skype og 
intern gruppe på web. Dette har fungert greit og vi har kunnet ta tak i ting fortløpende uten å vente på 
neste fastsatte styremøte. 

Styrets arbeid har blitt referert ut til medlemmene i styremøtereferat og månedsrapporter. 

Hundesykdommen høsten 2019 rammet også NCK. Utstillingen som var terminfestet 28.09.2019 valgte 
styret å avlyse i henhold til de anbefalinger som var gitt av Mattilsynet og NKK på daværende tidspunkt. 
Dette bø på utfordringer da vi allerede hadde 58 påmeldte deltakere. NCK valgte å tilbakebetale 
påmeldingsavgift etter en modell som førte arrangementet så nært 0 som mulig. 50% av 
påmeldingsavgiften ble refundert. 

Styret har i 2019 sammen med NSSK blitt enige om en samarbeidsavtale i forbindelse med utstillinger 
for begge raser. Samarbeidet med NSSK har i løpet av 2019 vært veldig positivt og konstruktivt. 
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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. 

Medlemstall 

Pr 31.12.2019 hadde NCK 579 medlemmer. Fordelt på 494 hovedmedlemmer, 43 
husstandsmedlemmer, 6 æresmedlemmer, 14 gratismedlemmer(medlemsblad), 4 
utenlandsmedlemmer og 20 vervet av oppdretter.             

På samme tidspunkt i 2015 hadde klubben 571 medlemmer, dette tilsvarer en økning av 
medlemsmassen med 8 medlemmer. 

Aktiviteter 

NCK har i 2019 avholdt totalt 1 utstilling. 

- 08.06.2019 Biristand med 66 deltagere (54 langhår, 12 korthår) 

Høsten 2019 ble hele hundenorge rammet av en hundesykom som medførte at NKK avlyste sine 
arrangement samt at de oppfordret alle klubber om også å gjøre det samme. 

Som følge av dette ble vår utstilling i Drammen 28.09.2019 AVLYST. 

I tillegg har våre avdelinger totalt avholdt 4 utstillinger. 

 
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 (gikk ut i slutten av 2019) 
      Hilde Norum Bjørnstad. 
 
Avlsrådet skal i 2020 oppdatere RAS og det skal resultere i en oppdrettersamling med gjennomgang og 
endelig utgave i første kvartal 2021.   
 
Arbeidsgruppene består av: 
Langhår: Lise-Lotte Wulff, Lill Kristin Nilsen, Randi Narvesen 
Korthår: Catharina Engebretsen, Hilde Norum Bjørnstad (nytt medlem av avlsrådet) og Lill Bredvold. 
 
Styreleder vil delta i begge arbeidsgruppene. 
 
Rasekompendium til bruk for en dommerkonferanse og til bruk for oppdrettere, oppstart i 2020. En stor 
del av arbeidet er gjort gjennom 2018-2019. 
 
Avlsrådet har sett en utvikling i 2019 med bruk av hunder med HD-C i avl. Retningslinjer og anbefalinger 
blir oppdatert, slik at om du som oppdretter velger å bruke en hund med C-hofter i avl, skal du bruke en 
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partner med A-hofter. Det påhviler også oppdretterne å sørge for at alle i kullene blir HD-røntget slik at 
det foreligger statistikk på dette. 
 
Vi ber også om at oppdretterne foretar øyelysning av sine voksne avlshunder, slik at det er god sjekk på 
øyestatus før parring. 
 
Avlsrådet kommer til å opprette en egen gruppe på Facebook, hvor oppdrettere kan legge inn max. 2 
annonser, dvs. 1 med evt. Planlagt/foretatt parring og 1 når kullet er født. Alle annonser som legges inn, 
blir også registrert på NCK sin hjemmeside. Vi legger ut info om dette når gruppen er opprettet. 
 
Det er fortsatt stor etterspørsel etter spesialt langhårsvalper og avlsrådet oppfordrer alle oppdrettere til 
å melde inn planlagte parringer, foretatt parringer og fødte kull ���� 
 

Husk at du kan verve dine valpekjøpere som medlem av klubben. For at det skal foregå uten problemer, 
må du velge «hovedklubben» og ikke en avdeling. Vi kan alltid endre dette etterpå. Medlemmet får da 
gratis medlemskap i NCK. Dette gjelder bare nye medlemmer som ikke har vært medlem før. Kontingent 
til NKK må betales. Du må spørre din valpekjøper om godkjenning før verving. 

Informasjon om nye norsk champions m.m. får en egen meny på hjemmesiden. 

 

Avlsrådet ser frem til et aktivt 2020 

Lise-Lotte, Catharina, Lill Kristin & Hilde  
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STATISTIKKER 2019 
 
LANGHÅR 
 
IMPORTER LANGHÅR 
15 importer: 
Monsolana Sandra Cretu, tispe – bluemerle    eier: Randi Narvesen 
Metrisa Double Delight, tispe – sobel/hvit    eier: MayBritt Rødland 
Monsolana Vesper Bell, tispe – bluemerle    eier: Hilde Mathisen 
Akai Mystery Citadel, tispe – bluemerle    eier: Svend Svendstad 
Monsolana Snow Prince, hanne – bluemerle    eier: Jorun Schwabe 
Eldvidzh Unicum Pola Selenion, tispe – bluemerle   eier: Ingrid Bjørndalsæter 
Ekdvidzh Fantastika La Regina, tispe – sobel/hvit   eier: Birgit Bratlistuen 
Glamourell So Lumunous, tispe – sobel/hvit   eier: Lill Bredvold 
Gatefields Stormalong Albert Hall, hanne – sobel/hvit  eier: Anett Sørensen 
Phreelancer Phond Memories, tispe – sobel/hvit   eier: Lillian Olsen 
Tolita Trollets Gullan, tispe – tricolour    eier: Marit Bull Enger Grande 
Baltimore I Been Waiting For U, tispe – sobel/hvit   eier: Helena Remborg 
Paint In The Night Du Bois Des Amazones, hanne - tricolour eier: Irene Tempelen 
Amalie So It Goes, hanne – sobel/hvit    eier: Annie Kristensen 
Sapphiresky The King, hanne – tricolour    eier: Anita Ragnarsdotter 
 
 
FØDTE KULL 
Det ble i 2019 født 27 kull, fordelt på 72 hanner og 72 tisper, i alt 144 valper, som er en fordobling i 
forhold til 2018. 
Gns. Kull: 5,4 (2018 = 3,6)  
 
 
ØYELYSING 
Det er øyelyst 155 hunder – 58 fri, 76 crd, 1 colobom, 4 hypoplasi, 14 feilstilte øyehår, 1 PHTVL/PHPV 
grad 2-6, resten andre diagnoser 
 
 
HD/AD 
83 HD røntget – 25/A, 38/B, 11/C, 7/D, 2/E 
32 AD røntget – 30/0, 0/1, 3/2, 1/3 
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KORTHÅR 
 
IMPORTER KORTHÅR 
2 importer: 
Fortuna In-Situ, tispe - bluemerle      eier: Åse Marit Breivik Beck 
Mikronik’s Veli, tispe – tricolour      eier: Linda-Merete Skramstad 
 
 
FØDTE KULL 
Det ble i 2019 født 4 kull, fordelt på 12 hanner og 7 tisper, i alt 19 valper. 
Gns. Kull: 4,8 (samme som for 2018) 
 
 
ØYELYSING 
Det er øyelyst 24 hunder – 22 fri, 1 PPM, 1 Crd 
 
 
HD/AD 
13 HD røntget – 7/A og 6/B 
12 AD røntget - 11/0 og 1/2 
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Redaksjonens årsmelding 
Redaksjonen har i 2019 bestått av Ieder Hilde N. Bjørnstad og medlem Ingrid Fretheim. Redaksjonen har 
også hatt mye god hjelp til grafisk oppsett av annonser og blad fra Lise-Lotte Wullf. 
 
2019 er det første året det har vært planlagt 2 utgaver før årets start. For å få en jevn fordeling på 
bladene ble det bestemt at nr 1 kom ut i juni etter hovedutstillingen, og nr 2 som et julenummer.  
 
Redaksjonen hadde en uhøytidelig spørreundersøkelse på et par collierelaterte sider for å få litt 
tilbakemelding på hva slags stoff medlemmene ønsker seg i bladet. Dette ga oss en grei pekepinn, og vi 
forsøker å jobbe litt ut i fra de ønskene som kom inn der.  
Det kommer ikke så mye stoff inn til bladet uoppfordret, men de aller fleste bidrar velvillig med stoff og 
bilder når de blir spurt. 
 
Det har vært en bra økning i eksterne annonser, og en formidabel økning i medlemsannonser. Vi har 
forsøkt å belyse at disse kan brukes til å meddele ting som tilgjengelige hanner for avl, egne og 
oppdrettets resultater, i tillegg til oppdretterannonser og planlagte kull.  Vi jobber videre for at dette blir 
brukt like mye i 2020.  
 
Redaksjonen har også laget resultater med bilder fra alle utstillinger i fra 2018 og til dags dato som 
ligger på klubbens nettside. Vi har i 2019 jobbet tett med webmaster for siden for å knytte den tettere til 
både bladet og medlemmene. Dette arbeidet vil fortsette i 2020.  
 
Redaksjonen har hatt et godt samarbeid igjennom hele året. 
 
På vegne av redaksjonen 
Hilde N. Bjørnstad 
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Brukskomiteens årsmelding 
Komiteen har bestått av leder Ellinor Monsen, medlemmer Sissel Ekhougen, Monika Drevland Nilsen og 
Ingrid Fretheim.  

2019 har vært ett rolig år i komiteen uten noen større arrangementer.  Til utstillingshelgen i 
Drammenshallen laget vi ett aktivitetsprogram for 2/3 av hallen. Tilbudet vi hadde der var agility, 
rallylydighet, vanlig lydighet og ferdselsprøveprogram. I tillegg en konkurranse kalt «Collie NM i 5 
kamp». En uformell konkurranse satt sammen slik at de som hadde deltatt på utstillingen og de som 
hadde vært på de andre aktivitetene kunne delta sammen. I forbindelse med dette også en liten sosial 
sammenkomst.  Påmeldingen til dette var ikke stor, litt kan skyldes den uavklarte hundesykdommen 
frem mot påmeldingsfrist. Vi takker medlemmer av klubben som velvillig svarte ja til å bidra på 
aktivitetene som veiledere, noe som gjorde at prisen kunne holdes svært lav og uten innleie av ekstern 
hjelp. Dessverre blei arrangementet i Drammenshallen avlyst på grunn av hundesykdommen, forståelig 
men litt synd. 

Det er i 2019 ikke planlagt noen større arrangement i 2020, da interessen hos medlemmene har vist seg 
for liten. Det er en mulighet for at det opplegget som var planlagt i 2019 i Drammen kan settes opp i 
2020, men det er i 2019 ikke fattet noen avgjørelse på det. 

Komiteen har regnet ut priser for «bruksgrener» 2019. Litt færre innsendte resultater enn i 2018, men 
priser blei utdelt i rallylydighet, lydighet, agility og agility hopp. Gratulerer til alle vinnere. Det kan se ut 
som antall aktive i 2019 har vært litt mindre enn tidligere år. Rallylydighet er den grenen flest er aktive i.  

Komiteen har også i 2019 arbeidet mest nettbasert og vi har også fått ett nytt komitemedlem i Ingrid 
Fretheim. Samarbeidet har fungert godt. 

Det er fortsatt fin «bruksaktivitet» i spesielt avdeling Trøndelag. Klubbkontakten i Oslo/Akershus har 
vært aktiv med å sette opp kurs i ulike bruksrelaterte ting og det er blitt ett rimelig aktivt område der. 
Andre områder har også jevnlige treff. Det er flott at aktiviteter blir spredt utover hele landet, så det er 
fra brukskomiteen ett ønske om at flere setter i gang lokale aktiviteter, kurs og arrangementer. 

På vegne av brukskomiteen 

Ellinor Monsen 
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5  Regnskap 2019 
     
 Regnskap 2019  Regnskap 2018 

     
Driftsinntekter     
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 250,00 Sponsing annonse 7 600,00  
3205 Kiosksalg etc 646,64  5 174,39  

3250 Inntekter fra egne arrangementer 1 625,00 
Felles utstill eks 
vipps 0,00  

3400 Spesielle offentlige tilskudd 18 622,00 Momsrefusjon 17 041,00  
3441 Andre tilskudd  0,00  1 300,00 utdforbundet 
3910 Porto pliktig, ved salg 0,00  -65,90  
3920 Medlemskontingenter 146 110,00  143 210,00  
3970 Påmelding konkurranser/utstillinger 28 447,00  78 417,50  
3980 Klubb inntekter - valpeperm osv. 1 384,92  400,00  
3992 Annonseinntekter 8 488,29 Medlemsannonse 5 177,50  
3993 Katalog Parkering 700,00  1 750,00  
3994 Loddsalg  0,00  880,00  
 224 273,85  260 884,49  
     
Driftskostnader     
4700 Kiosk varer utlegg -1 025,91  -813,80  
4991 Beholdningsendring forbruk premier_rosetter -3 858,00  0,00  
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -5 000,00  -5 000,00  
6300 Leie lokaler 0,00  -3 500,00  
6420 Leie datasystemer 0,00  -9 969,00  
6421 Leia av data Webhotell -10 070,00  0,00  
6560 Rekvisita -155,00  -568,00  
6790 Fremmedtjenester -3 571,00 Visma -2 766,00  
6800 Kontorrekvisita (Res) 0,00  -1 100,00  
6820 Trykksaker -81 871,25  -67 486,50  
6821 Rosetter innkjøp -14 454,58  -21 212,25  
6822 Premier  -3 693,20  -11 562,28  
6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -4 754,00  -3 544,00  
6861 Styrehonorar -10 000,00 2018 og 2019 0,00  
6940 Porto -16 023,53  -24 880,38  
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -17 802,78  -99 284,99  
7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig -237,00  0,00  
7162 Bevertning -1 539,60  -5 985,22  
7395 Øreavrunding 0,00  0,42  
7420 Gaver, fradragsberettigede 0,00  -6 899,81  
7430 Gaver, ikke fradrag -600,00  -14 526,89  
7500 Forsikringspremier -1 844,00 Henger 0,00  
7770 Bank og kortgebyrer -1 318,50  -1 410,22  
7791 Honnorar dommer, ringpersonell osv. -2 200,00  -6 613,00  
 -180 018,35  -287 121,92  
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Driftsresultat 44 255,50  -26 237,43  
     
Finansielle poster     
8050 Annen renteinntekt 0,00  506,23  
8051 Renteinntekt bankinnskudd 954,40  0,00  
8070 Annen finansinntekt 0,00  64,92  
8179 Annen finanskostnad 0,00  -223,00  
 954,40  348,15  
     
Ordinært resultat før skatt 45 209,90  -25 889,28  
     
Ordinært resultat 45 209,90  -25 889,28  
     
Ekstraordinaere poster     
8500 Ekstraordinær kostnad 0,00  -24 793,00  
     
Årsresultat 45 209,90  -50 682,28  
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Balanserapport 2019 
 Start 2019 Endring Slutt 2019 

    
EIENDELER    
    
Anleggsmidler    
1249 Andre transportmidler 15 000,00 -5 000,00 10 000,00 

    
Omløpsmidler    
1461 Beholdning premier  3 858,00 -3 858,00 0,00 
1500 Kundefordringer 0,00 8 800,00 8 800,00 
1900 Kontanter 11 455,42 -11 455,42 0,00 
1920 Bankkonto 133 702,90 55 878,42 189 581,32 
1921 Konto sikringsfond 100 580,12 746,50 101 326,62 
1922 NCK avd. Nord 13 258,21 98,40 13 356,61 

 262 854,65 50 209,90 313 064,55 

    
SUM EIENDELER 277 854,65 45 209,90 323 064,55 

    
EGENKAPITAL OG GJELD    
    
Egenkapital    
Egenkapital (innskutt og opptjent)    
2050 Annen egenkapital -291 057,52 -45 209,90 -336 267,42 

    
Udisponert resultat    
Udisponert resultat  0,00 0,00 0,00 

    
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -291 057,52 -45 209,90 -336 267,42 

    
Gjeld    
Kortsiktig gjeld    
2990 Annen kortsiktig gjeld 13 202,87 0,00 13 202,87 

    
Sum gjeld 13 202,87 0,00 13 202,87 

    
SUM EGENKAPITAL OG GJELD -277 854,65 -45 209,90 -323 064,55 

    
Avvik 0,00 0,00 0,00 
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6 Innkomne saker 
 
 

Sak 1 – Fra styret – Endring i loven 
Endring av avsnitt F under innkalling til ordinært GF – endring fra 6 til 8 uker, slik at det er ens for både 
forslag til kandidater og innsending av forslag til saker. 
 
Eksisterende lovtekst: 
F) Forslag til kandidater på valg. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato. 
 
Nytt forslag: 
F) Forslag til kandidater på valg. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato. 
 
 

Sak 2 – Fra styret – Endring i vedtak om bruken av uttrykket «all-round» dommer 
Da styret fremla forslag til endringer i forhold til bruk all-round dommere på utstillinger, bortsett fra 
hovedutstillingen, var dette basert på en generell bruk og gjengs oppfattelse av dommere som ikke var 
rasespesialister, men hadde et godt nok kjennskap til rasen, f.eks. flere i FCI gruppe1 gjeterrasene.  
 
Det har fremkommet forskjellig oppfattelser av hva all-round betyr og det er derfor styrets forslag til nytt 
vedtak: 
 
Eksisterende vedtak: 
Generalforsamlingen gir tillatelse til endring i reglene slik at all-roundere med solide kunnskaper om 
collierasene (mange nok bedømminger på utstillinger) kan inviteres til å dømme på våre rasespesialer. 
Unntak er klubbens hovedutstilling, som skal være en rasespesialist. Tillegg til vedtak: 
Til enhver tid sittende styre skal konferere med collieklubbene i dommerens hjemland. Om nødvendig, 
har klubben 2 rasedommere på klubben hovedutstilling. Nye norske autoriserte dommere bør inviteres til 
å dømme en rasespesial. 
 
Nytt vedtak: 
Hovedutstillingen skal alltid ha rasespesialister til bedømming av rasene. Alle øvrige utstillinger i regi av 
NCK eller avdelinger er det til enhver tid sittende styre sin oppgave å velge dommer til sine utstillinger. 
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Sak 3 – Fra styret – ny fylkesinndeling 
Med bakgrunn i den nye fylkesreformen som trådte i kraft 01.01.2020 har NCK i det nye Viken flere 
underavdelinger. Styret ønsker som følge av dette å slå sammen dagens avdelinger til en underavdeling 
Viken/Oslo. Bakgrunnen for dette er at ingen av de aktuelle avdelingene er pr i dag oppe og går som 
aktive avdelinger og opereres med kontaktpersoner. Styret ønsker å opprettholde ulike kontaktpersoner 
rundt i denne avdeling for å kunne skape aktiviteter for medlemmene tilknyttet avdelingen. En 
sammenslåing til en felles avdeling Viken/Oslo vil NCK være oppdatert i forhold til den foretatte 
fylkessammenslåingen.  
 
De øvrige avdelingene er ikke berørt i like stor grad og er aktive avdelinger hvor hvert enkelt styre må ta 
stilling til dette ved sine årsmøter. Avdeling nord er ikke geografisk berørt som følge av den nye 
reformen. 
 
Forslag til vedtak: Avdelingene Østfold, Buskerud og Oslo- & Akershus slås sammen til Viken/Oslo som 
følge av den nye fylkesreformen. Avdelingen vil bli delt opp i ulike soner med respektive 
kontaktpersoner. 
 
 

Sak 4 – Fra Christian Egeberg via epost fra Torill Rosenlund 
Forlag til Generalforsamlingen 2020 
"Svindelsaken" 
Viser til protokoll fra GF 2018, punkt 6 - sak 4 hvor flg ble enstemmig vedtatt: "Det ble besluttet at styret 
skulle ta saken videre med politiet og eventuelt overføres til Oslo Kripos for videre etterforskning" Ber 
om redegjørelse med dokumentasjon om fremdrift i saken etter GF 2018. 
 
Styret:  Styreleder vil gi en muntlig oppdatering på saken. 
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7 Budsjett 2020 
 
Konto Beskrivelse 2020 
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 10 000 
3205 Kiosksalg etc 1 500 
3400 Spesielle offentlige tilskudd 9 000 
3920 Medlemskontingenter 140 000 
3970 Påmelding konkurranser/utstillinger 115 000 
3980 Klubb inntekter - valpeperm osv. 1 000 
3992 Annonseinntekter 5 000 
3993 Katalog Parkering 1 500 
8051 Renteinntekt bankinnskudd 900 

  283 900 

   

6010 
Avskrivninger transp.midler, maskiner og 
inventar -5000 

6300 Leie lokaler -7 000 
4700 Kiosk varer utlegg -1 000 
6420 Leie datasystemer  
6421 Leia av data Webhotell -10 500 
6560 Rekvisita -500 
6790 Fremmedtjenester -3 580 
6820 Trykksaker -91 000 
6821 Rosetter innkjop -25 000 
6822 Premier  -10 000 
6860 Moter, kurs, oppdatering etc. -7 000 
6861 Styrehonorar -5 000 
6940 Porto -20 000 
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -60 000 
7162 Bevertning -10 000 
7430 Gaver,  ikke fradragsberettigede -7 000 
7500 Forsikringspremier -1 900 
7770 Bank og kortgebyrer -1 000 
7791 Honnorar dommer, ringpersonell osv. -8 800 

   
   

  -269 280 

   
 Resultat 14 620 
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8 Fastsettelse av kontingent 

 
Styret anbefaler å øke kontingenten med kr. 50,00 til dekning av kurs og konferanser. Økningen trår i 
kraft 01.01.2021.  
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9 Valg  
 

Valgliste – Generalforsamling 2020 - Valg til NCK’s styre og stell 
 
Slik bruker du din stemme: 
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Alle NCK’s medlemmer som gyldig medlemskap, dvs. har betalt innen 14.2.2020, har rett til å stemme 
på de personene som er på valg til klubbens styre og stell. Stemmeseddelen skal sendes i lukket 
konvolutt til: 
 
     Norsk Collie Klubb 
    v/Margunn Horstad 
    Haukåsvegen 144, 5131 NYBORG 
 
Husk 1 stemmeseddel pr. konvolutt!! Selve stemmeseddelen 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 Generalforsamlingen. 
 
Stemmeseddelen må være korrekt utfylt for å være gyldig på åpningsdagen, som er dagen for 
Generalforsamlingen den 29.3.2020 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 16. mars (15. er søndag).  
 
Vær oppmerksom på at posten ikke alltid datostempler konvoluttene og du må derfor kanskje levere inn 
på postkontor. 
 
Stemmeseddelen. 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. 
 
 

Stemmeseddelen 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 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? 

 

Leder Birgit Olstad Brattlistuen 
Jeg er 40 år, bor i Snertingdal og har pr i dag 5 hunder hjemme samt to på deleie. 
Jeg har fått inn bikkjehår med morsmelka da mine foreldre drev et aktivt oppdrett av elghund. 
Min hovedaktivitet har vært utstilling, men jeg har også trent litt lydighet og tatt appellmerket med to av 
mine hunder, har også prøvd oss litt på spor. 
Jeg har tidligere jobbet som kjøkkensjef på en klinikk for narkomane og hadde der utover kjøkkenet 
ansvar for arbeidstrening for klientene. Bygget opp min egen bedrift fra 0 og jobbet som daglig leder 
for en stab på 5 ansatte samt alt det arbeid det ellers innebærer å eie og drive en bedrift. 

 
Innen Norsk Collie Klubb var jeg medlem av redaksjonskomiteen på starten av 2000 tallet og hadde da 
ansvar for korrespondanse 
Kasserer i NCK fra 2014 – 2016 
Leder avlsrådet fra 2014 – 2016 
Formann NCK fra 2016 - 2020 
Nestleder avd Hedmark 2015 – d.d 
Utover klubbarbeid utført i regi av NCK har jeg tidligere vært gruppe leder i 4H gjennom flere år. 

 
Jeg fikk min første collie i 1996 og har da hatt 10 collies i løpet av de siste 20 årene.  
Jeg fikk mitt første valpekull i 2000. Mitt kennelnavn er Fairytopia, og har gjennom mine 23 år som collie 
eier og 19 år som oppdretter fått sett mange av medaljens baksider og vet at ikke alt er rosenrødt i dette 
gamet. 

 
Jeg vil gjerne tilby klubbens medlemmer ærlighet, åpenhet og tilgjengelighet. Jeg ønsker at alle 
medlemmene blir behandlet med respekt og verdighet uavhengig av hvilken «type» de eier. 
Jeg ønsker å jobbe for et økt fokus på redelighet og samhold i klubben. 

 
Det er viktig at klubben ikke glemmer sin oppgave som raseklubb, nemlig å forvalte rasene. Men for å 
kunne forvalte rasen må klubben legge til rette for de som utvikler rasen videre, nemlig oppdretterne. 
Jeg ønsker at de neste to årene vil gi klubben anledning til å tilby oppdrettere en god konferanse med 
aktuelle tema. Det er viktig for klubben å oppdatere RAS i løpet av 2020 slik at dette er et oppdatert 
verktøy for klubbens oppdrettere, slik at de kan ivareta begge våre raser på best mulig måte 
helsemessig så vel som mentalt og eksteriør.  
 
Fortsatt fokus på økt aktiviteter i ulike deler av landet, dette for å gjøre klubben mer tilgjengelig, men 
også for å øke samholdet og følelsen av tilhørighet til klubben. Jeg mener også det er viktig å legge til 
rette fra klubbens side for vekst innen ulike aktiviteter for klubbens medlemmer, gjerne på lokalt plan. 

 
Klubben må også ha fokus på å tilby sine representanter innen styre og stell relevante kurs og 
opplæring via NKK slik at de kan utføre sin jobb på best mulig måte. Jeg ser det som nødvendig å ha 
aktive og engasjerte komiteer som vil jobbe sammen med styret for å øke positive og nødvendige 
aktiviteter i klubben. Jeg håper flere engasjerte medlemmer kommer på banen. 
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Jeg mener det også er viktig både for NCK som raseklubb samt for rasene våre at vi som klubb er med 
og legger til rette slik at vi også i fremtiden vil ha gode dommere på rasene våre.  

 
God kommunikasjon er helt essensielt for å rekke ut i hele landet. 

 
 

Styremedlem Hilde Jensen 
Jeg er ei positiv og engasjert dame på 54 år som bor sammen med samboer og 4 hunder på Ingeberg, 
rett utenfor Hamar. Kennelnavnet vårt er Casthica.  
 
Jeg er vokst opp med Shetland Sheepdog, så en kan vel si at hundegalskapen er medfødt.  
Har i samarbeid med min bror og mor oppdrettet, Shetland Sheepdog, Langhåret Collie og 
Groenendael. Har også fulgt den korthårede Collien tett i mange år, kan vel si at jeg har god kjennskap 
til flere raser, og hårlagsvarianter.  
 
Har tidligere trent en del Agility, LP og litt spor med både Collie og Sheltie. Pr. dags dato er det utstilling 
som er min store interesse, selv om vi trener litt hverdagslydighet.   
 
Jeg var en av flere som var med å starte opp Hedmarkscollien i 1992, etter hvert ble vi en underavdeling 
av NCK. Der fungerte jeg som kasserer i perioden 1996 - 2005. Etter en del år uten verv, ble jeg igjen 
med i avdeling Hedmark/Oppland i 2015. Har innehatt vervet som leder og kasserer siden mai 2016. I 
2015 ble jeg også valgt inn som styremedlem i hovedklubben. 
 
Ett verv som jeg har takket ja til gjenvalg i, og håper selvsagt på fornyet tillitt av dere medlemmene :-) 
Har vært stolt og aktiv Collie-eier siden høsten 1985. Da kom min første Collie, NUCH NV-94 La-Min-So's 
Aglitter Angel In April inn i livet mitt. Og drømmen om å eie en Collie ble en realitet. Ble medlem i NCK 
samme år, så har lang fartstid som eier og medlem :-)  
 
Som styremedlem i NCK vil jeg jobbe for at vi blir en mere inkluderende klubb, spesielt på tvers av alle 
bruksgrener. Vil også jobbe for at vi når ut til flere av medlemmene som ikke bor på det sentrale 
Østlandet, men at vi blir en mer landsdekkende klubb, i enda større grad enn i dag. Er også villig til å 
være med å bidra hvis det er en underavdeling som f.eks. sliter med å få arrangert utstillinger.  
Det viktigste er å fortsette den gode trenden dagens styre har startet, å dele informasjon/styrereferater 
etc. forløpende, samt å informere medlemmene hva styret jobber med. Informasjon og åpenhet er alfa 
og omega!  
 
Videre må vi kjempe for å vise frem Collien som de allsidige hundene de er, uavhengig av hårlag og 
opphav. Nå i dag finnes det ulike typer innad i Collie, og tror at vi har mye å lære av hverandre 
uavhengig av hvilke type som står ditt hjerte nærmest. Sammen er vi sterkere, og sammen kan vi virkelig 
få frem hvor flotte rasene våre er. I stedet for å kjempe imot hverandre. Vi er jo alle enige om at vi har 2 
raser som er av typen Verdens beste :-) 
 
Gjensidig respekt, åpenhet og tillit, er gode verdier som er rasene våre verdige :-)  
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Styremedlem Tor – Håkon Bjørnstad 
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 par år som vara i NCK. 
 
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. Syns klubben nå er inne i en meget god periode og ser det arbeidet som er lagt ned gir en 
positiv drive for videre engasjement fra min side. 
 
Mitt bidrag vil være i tråd med ovennevnte, og jeg vil jobbe for det beste for rasen og klubben på en  
positiv måte. 
 

Styremedlem Jeanette Sørlie 
Jeg heter Jeanette Sørlie, er 30 år og bor i Knapper i Hedmark. Jeg har tre collier, to langhår og en 
korthår. Driver hovedsakelig med utstilling, rundering, lydighet og litt agility.  
Jeg har vært vara i styret i nck i ett år, og jeg har mange år som frivillig i diverse rideklubber 
tidligere.  
  
Jeg ble kjent med rasen for ca. 6 år siden, og for 5 år siden flytta den første inn. Siden har det gått 
slag i slag, og nå har jeg tre fine gutter hjemme.  
 
Jeg kan tilby et helhjertet engasjement for rasene våre. Jeg mener det er viktig for klubben å 
fortsette å skape ett godt og positivt miljø for alle våre medlemmer. Det sosiale er viktigst, og å 
jobbe for å inkludere alle, også de som ikke driver med utstilling, sånn at vi alle kan ha det hyggelig 
med hobbyen vår, uavhengig av nivå og ambisjoner. 
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Varamedlem styret Geir Smeby 
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.  

 

Varamedlem styret Ann Gjertrud Kvam 
Jeg heter Ann Gjertrud Kvam, er 26 år og bor på Løkken, 7 mil utenfor Trondheim. Her bor jeg sammen 

med mine 4 collies og ett par kaniner 😄😄 Innen hund stiller jeg ut en del, og trener mye agility, litt LP og 
triks på fritiden. Jeg har ikke kommet dit at jeg konkurrerer innen dette, men håper jeg tør å prøve meg 
en dag! Vi går også litt spor og sanker sau på hytta.  
 
Ellers er jeg veldig aktiv på fjellet til fots, ski på vinteren og vi sykler en del. Veldig glad i å være utendørs 
:)  
Jeg har dessverre ingen erfaring med klubbarbeid, men da jeg ble forespurt synes jeg det virket 
interessant og spennende å forsøke. Åpen for å lære, og håper dette kan være noe for meg!  
Den første collien som kom inn i livet mitt var det stefaren min som tok med seg da han flyttet hos oss. 
Det er nå 15 år siden, og jeg husker jeg ble så forelsket i hele vesenet. Hun var en gammel hund da hun 
kom hos oss, og 2 år senere døde hun. 2 år etter dette igjen fikk jeg min første egne collie, Chanie, som 
dessverre ble bare 5 år gammel. Men collien stod fremdeles mitt hjerte nært, så bare 1 mnd etter kom 
Ninja inn i bildet. Nå har jeg 4 stk., og mitt første valpekull kom også til verden sommeren 2019 :)  
 
Jeg håper jeg kan tilby det samme klubben står for i dag, så må jeg nok lære litt på veien siden dette er 
helt nytt for meg. 
 
Jeg håper vi kan fortsette å skape en trygg og stabil klubb for medlemmer og fremtidige medlemmer. 
Med aktiviteter og sammenkomster slik at samholdet kan fortsette slik jeg opplever den er på vei i dag. 
Jeg føler miljøet er triveligere enn det det har vært før, og ønsker at det skal fortsette slik.  
 

Leder valgkomiteen Ellinor Monsen 
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Mitt navn er Ellinor Monsen og bor i Tromsø sammen med mann og barn. Jobber som selvstendig 
næringsdrivende innen trafikkarbeid/opplæring. Er utdannet trafikklærer, videreutdanning gjennom 
høyskole i praktisk pedagogikk og administrativ og faglig lederutdannelse. I dag har vi to 
langhårscollier, en sobel tispe på 8 år og en tricolour gutt på 2 år.  

Jeg har vært aktiv i klubbarbeid i veldig mange år. Dette innom redningsklubb i styre og som aktiv. 
Mesteparten av tiden har vært viet til fotball, vært aktiv i alt fra trener, styre i elite klubb, fotballkrets og 
nasjonal serieforening etc.. I gjennom årene er det blitt mange ulike kurs innen ledelse og organisasjon 
og jeg har Norges fotballforbunds høyeste utdannelse innenfor dette. I collieklubben har jeg hatt noen 
år som leder for bruks og aktivitetskomiteen. De siste årene har jeg også vært medlem i valgkomiteen i 
klubben. 

Har hatt collie sammenhengende i ca. 17 år og medlem av Norsk Collieklubb like lenge. For det meste 
har vi hatt 2 collier, men i perioder 1 og 3 i huset. For oss er 2 det ideelle. Min største interesse med 
hundene er innenfor ulike bruksgrener. Der har jeg trent og konkurrert innenfor det meste med alle. Det 
viktigste og det hundene fungerer mest som hos oss er familiehunder. Utstilling deltar vi på innimellom. 
Collie er nok rasen for oss, og jeg er opptatt av at psykisk og fysisk helse er i fokus ved avl av disse flotte 
rasene. 

Nå stiller jeg til valg som leder i valgkomiteen og grunnen til det er at jeg ønsker å bidra til videre 
utvikling av valgkomiteens funksjon i klubben. Jeg vil gjerne være med å bidra med videreutvikling av at 
valgkomiteens arbeid skal følge de spilleregler som er vanlig i en slik organisasjon og være forutsigbar 
for klubben. Dvs. at medlemmer, styret, kandidater og valgkomiteens medlemmer skal kunne ha en 
forventning til hvordan valgkomiteen jobber og at dette arbeidet ikke varierer i særlig grad fra år til år 
avhengig av hvem som utgjør komiteen.  

Jeg ønsker å bidra til den positive utviklingen jeg synes er på gang i klubben. Greit å ha ulike meninger i 
sak, men at vi likevel kan samarbeide og vise respekt for hverandre. Ingen har den absolutte sannheten. 

 

Medlem valgkomiteen Linda Mills 
 
Jeg heter Linda Mills, enke, 40 år gammel. Jobber som klinikkassistent på EMPET Sarpsborg Dyreklinikk, 
noe jeg stortrives med. Har vært oppdretter av langhåret collie med kennelnavnet Kensington Gate i 11 
år. 
 
Jeg har hatt forskjellige verv i NCK i en ti års tid. 
 
Min første collie fikk jeg etter lang tids lengten i 1995. Etter endte studier startet jeg med oppdrett, noe 
som også var en barndomsdrøm.  
 
Kan tilby objektivitet og en god rettferdighetssans gjennom mitt arbeid for klubben.  
 
Klubben har de seneste år blir stadig mer inkluderende og samholdet har blitt sterkere. Korthårscolliens 
posisjon har også blitt styrket. Rekrutering av nye medlemmer og yngre medlemmer bør være et mål for 
den umiddelbare fremtiden og dette kan vi oppnå ved å skape et klima i rasemiljøet som er preget av 
inkludering og raushet. 

 

Varamedlem valgkomiteen Monika Drevland Nilsen 
 
Jeg heter Monika Drevland Nilsen, snart 50 år, mor til 3. Bor i Brønnøysund på Sør-Helgeland. Fersk 
oppdretter i meget små skala, MondreniCollies. Jobber som kontaktlærer i barneskolen. Har 4 
langhår boende hjemme nå. Har konkurrert i LP og rally, men de siste årene har det blitt mest tur og 
aktivisering i nærområdet. Fra tid til annen deltar vi på utstillinger.  

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


 

 
Har vært styremedlem i ADHD-forening Brønnøy en periode, i Brønnøy Hundeklubb i flere 
perioder, noe i B.I.L håndball og er nå medlem av NCKs brukskommite. 
 
Min første collie kjøpte jeg med det samme jeg var ferdig på lærerskolen i 1994. Siden har collie 
langhår vært min rase. Har begynt å gjøre meg mer kjent med korthår også, så får vi se hva tiden 
bringer i så måte her hjemme. Har hatt 2 kull. Det første i 2014 og det andre i 2016. Etter det har vi 
ikke vært så heldige å få oppleve det, men håper vi i nærmeste fremtid blir velsignet med små. 
 
Når jeg stiller til valg for valgkomiteen er det som står tilslutt i presentasjonen det som vil være 
fokus når jeg skal være med å finne nye kandidater til valg for ulike verv i klubben.  
 
Å spre kunnskap om rasene. Fokus på både eksteriør, helse og mentalitet. Samarbeid, åpenhet og 
respekt blant oppdrettere og collieeiere, mellom styret og medlemmer. Klubben bør preges av 
positivitet, demokrati og likeverd. Det må være en klubb for ALLE som elsker rasene. 

Vararevisor Sissel Ekhougen 
 
Sissel Ekhougen, 46 år, og bor i Elverum med korthårs colliene Darrel og Ariel, buhunden Jimmy og 
3 huskatter. 
 
Er NKK Trinn II LP-instruktør, Rallylydighetsinstruktør og godkjent figurant for mentaltester.  
Konkurrert i LP, RIK, bruks og rallylydighet samt løpt litt i utstillingsringen også. 
 
Har hatt ulike verv av type sekretær, nestleder og leder i noen hunde- og raseklubber de siste 16 
årene. 
For tiden er jeg medlem av NCKs Brukskomite og er LP-ansvarlig i Åsnes Hundeklubb. 
 
Har hatt collie siden 1993. Først flere langhårs collier før jeg kjøpte min første korthår i 2010.  
 
Jeg håper jeg kan tilby klubben muligheten til å vise enda mer at collien kan brukes til det aller 
meste, og ikke minst at medlemmene kan ha utrolig mye glede av å trene noen typer aktiviteter selv 
om man ikke er noe konkurransemenneske. 
 
Jeg mener det er viktig at klubben er åpen og diplomatisk ovenfor medlemmene og viser takhøyde 
for ulike synspunkter og meninger. 
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STEMMESEDDEL PÅ PERSONER SOM ER PÅ VALG 29.3.2020 Nebbenes Kro Sørgående, 
kl. 13.00 

Stemmeseddelen sendes til: Norsk Collie Klubb, v/Margunn Horstad, Haukåsvegen 144, 5131 
NYBORG 

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 (2 år) Birgit O. Bratlistuen (gjenvalg) Valgkomiteens innstilling   

Nestleder  Lise-Lotte Wulff Hoffmoen  Ikke på valg   

Styremedlem  Margunn Horstad Ikke på valg   

Styremedlem  Catharina Engebretsen Ikke på valg   

Styremedlem (2 år) Hilde Jensen (gjenvalg) Valgkomiteens innstilling   

Styremedlem (2 år) Tor-Håkon Bjørnstad (ny) Valgkomiteens innstilling   

Styremedlem (2 år) Jeanette Sørlie (ny) Valgkomiteens innstilling   

Det skal velges 3 styremedlemmer for 2 år.  

Varamedlem (1 år) Geir Smeby (ny) Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Lill Kristin Nilsen (ny) Valgkomiteens innstilling   

Varamedlem (1 år) Ann Gjertrud Kvam (ny) Valgkomiteens innstilling   

Det skal velges 3 varamedlemmer for 1 år.  

 

Valg til valgkomite: 

Leder (2 år) Ellinor Monsen (ny) Valgkomiteens innstilling   

Medlem (2 år) Linda Mills (ny) Valgkomiteens innstilling   

Medlem  Åse Lillian Espevik Ikke på valg   

Varamedlem (1 år) Monika Drevland Nilsen (ny) Valgkomiteens innstilling   

 

Valg til revisor/vararevisor: 

Revisor  Unni S. Holbrook (gjenvalg) Ikke på valg   

Vararevisor (1 år) Sissel Ekhougen (ny) 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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