Innkalling til generalforsamling
for beretningsåret 2019 (regnskap) & 2020

I henhold til § 12
Innkalles herved alle medlemmer til
generalforsamling som i år gjennomføres digitalt

Dato: 03.04.2021 fra kl. 12.00 - 11.04.2021 avsluttes kl. 18.00 (GF åpnes
for avstemming 03.04.2021)
Sted: https://www.digitalearsmoter.no/
Med bakgrunn i den pågående pandemien og dagens smittesituasjon
vil årets GF bli avholdt på en ren digital plattform, det vil ikke bli
muligheter for noen form for muntlig kommunikasjon. Det er viktig å
forstå at det ikke blir et felles møte, men at du kan gå inn i ovennevnte
periode og foreta valg.
Spørsmål og kommentar til sak
Medlemmer kan kommentere og stille spørsmål skriftlig under hver sak. Alle kommentarer blir merket
med fullt navn og tidspunkt.
Kommentarene har ingen formell verdi for årsmøtets utfall, resultat og protokoll, men kan være til stor
nytte for å hjelpe hverandre å forstå, spørre og belyse saker under avstemningen.

Avstemming
Avstemningen strekker seg over flere dager, og medlemmene kan stemme og endre stemmen sin så
lenge møtet pågår. Man kan stemme for, mot eller blankt i hver sak.
All avstemning er anonym.
Invitasjon med lenke til årsmøtet sendes automatisk ut på SMS på det tidspunkt det er satt at møtet skal
begynne, og avstemningen er åpnet.
Møtet avsluttes kl. 18.00 og det stenges for valg. Husk at det er et passivt møte og ikke fellesmøte.

Det er viktig at alle som ønsker å avgi stemmer på årsmøtet går inn på Min side
hos NKK og sjekker at man er oppført med riktig mobilnummer der, dette
gjelder også for familiemedlemmer. Siste frist for å oppdatere dogweb/min side
er 2.4. kl. 18.00
Det er kun medlemmer som har gyldig medlemskap pr 28.02.2020 som vil få innkalling og link til GF, jf.
NCK lover § 3-2 Møte og stemmerett.

Valg av kandidater
Ved valg av kandidater er det kun en mulighet for avstemming, VELG.
Dette innebærer at dersom du ønsker å stemme på den aktuelle kandidaten, trykker du VELG som betyr
at du stemmer JA til kandidaten, din stemme vil da bli registrert på kandidaten.
Dersom du ikke ønsker å stemme på den aktuelle kandidaten, går du videre til neste kandidat uten å
klikke VELG. Din stemme vil da ikke bli avgitt til kandidat.
Dersom du ved en feil trykker VELG på en kandidat, vil det komme opp X på den aktuelle kandidaten,
ved å trykke X vil din stemme bli fjernet fra denne kandidaten
Antall stemmer pr kandidat blir regnet opp mot det totale antall deltagere på GF slik at
flertallsprinsippet blir ivaretatt.
Forhåndsstemmer og fullmaktstemmer
Etter samråd med NKK advokat.
Ved å benytte en åpen variant av årsmøtet vil behovet for både forhåndsstemmer og fullmakter falle
bort, dette da alle medlemmer gis anledning til å gå inn å avgi sin stemme innen et gitt tidsrom.
Formålet med forhåndsstemmer og fullmakter er å gi alle medlemmer mulighet for å stemme på
årsmøtet.
Ved digital avholdelse over flere dager ivaretas de demokratiske rettighetene til medlemmene.
Dersom det er noen medlemmer som har problemer med å komme seg inn på det digitale årsmøtet er
det viktig at de tar kontakt så tidlig som mulig.
Oppføring av saker til digitalt GF
Med bakgrunn i at GF vil bli avholdt digitalt og uten mulighet for å kunne ha en muntlig dialog rundt
saker er to saker tatt ut av sakslisten. Begge disse sakene vil bli satt opp igjen på første ordinære GF.
Styret ser det mest hensiktsmessig å ta opp disse sakene der det vil være mulig å ha en dialog når
sakene behandles.
De aktuelle sakene er:
Sak 2 – Fra styret – Endring i vedtak om bruken av uttrykket «all-round dommer»
Denne saken er besluttet flyttet av styret.
Sak 4 – Fra Christian Egeberg – Svindelsaken.
Denne saken er flyttet i samråd med forslagsstiller.

Spørsmål/problemer
Dersom noe skulle ha spørsmål til avstemming eller ha problemer med å komme seg inn i systemet, ber
vi om man tar kontakt så raskt som mulig. Birgit O Bratlistuen – styreleder@nck.no – 922 20 195
Lise Lotte Wulff – nestleder@nck.no – 986 12 308
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Årsmeldinger 2020 fra Styret, Avlsrådet, Redaksjonen,
Brukskomiteen & Valgkomiteen

Du kan legge inn kommentarer og få svar og du kan gå direkte til godkjenning

Fra styret:
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 2020 har vært et annerledes år for NCK som for verden for øvrig, dette har medført at mange av de
planene som lå for dette året har blitt satt på vent i håp om at situasjonen skulle bedre seg og vi igjen
kunne samles på en trygg måte.
Med bakgrunn i smittesituasjonen ble GF i 2020 også avlyst, dette medførte at alle styremedlemmene
ble sittende i ett forlengelse år.
Styrets arbeid har vært preget av de begrensningene som har vært og det ble avholdt ett fysisk
styremøte i februar og et styremøte i mai. Styret har hatt løpende kontakt digitalt og behandlet saker
fortløpende. Styrets arbeid er formidlet til medlemmene i styrereferat og månedsrapporter.
NKK gikk i 2020 ut til sine eiere (medlemsklubbene) med en økonomisk bønn. Styret besluttet
04.05.2020 å gi et bidrag pålydende 50.000,- fordelt på donasjon-20.000,- og lån 30.000,MEDLEMSTALL
Pr 31.12.2020 hadde NCK 633 medlemmer. Fordelt på 450 hovedmedlemmer, 43
husstandsmedlemmer, 6 æresmedlemmer, 13 gratismedlemmer (medlemsblad), 2
utenlandsmedlemmer og 29 vervet av oppdretter
På samme tidspunkt i 2019 hadde klubben 579 medlemmer, dette tilsvarer en økning i medlemsmassen
med 54 medlemmer.

AKTIVITETER
Den planlagte dobbel helgen på Biristrand 30-31.05 2020 ble kansellert på grunn av smittesituasjonen.
Utstillingen i Tromsø 13.06.2020 ble også avlyst, men denne klarte vi å få stablet på beina igjen
18.09.2020 med 45 deltagende hunder.
Vi klarte også å gjennomføre dobbel helg i Vikersund 17-18.10.2020 med 89 deltagere lørdag og 130
deltagere søndag.

Fra Avlsrådet:
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
Hilde Norum Bjørnstad.

Avlsrådet har i 2020 opprettet en egen gruppe på Facebook «NCK Avl og Oppdrett, 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. Hjemmesiden er endret slik at Planlagte Kull/Foretatte parringer er slått sammen
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.
2020 har vært et stille år på grunn av Covid-19 og avlsrådet håper vi får lagt til rette for et fysisk collieseminar i starten av 2022, slik at vi kan få gjennomført både en oppdatering av RAS for begge rasene og
få hentet inn spennende foredragsholdere.

Vi har sendt epost til Helseavdelingen i NKK med noen spørsmål og har fått svar som følger:
Hei
Avlsrådet i NCK har følgende "ønskeliste" til forbedring av stamtavle og informasjon som ligger på dogweb:
1) Farge og hårlag på stamtavlen skal være en del av stamtavlen i flere generasjoner.
Vi ser ofte at våre raser står med hårlag 2 ggr og ved importer er det ofte at det ikke står hårlag i dogweb.
Ettersom vi har hatt 2 kull med sobel-merle valper, er det ekstra viktig at fargen kommer med i generasjoner etter
valpen.
Svar: Det er planlagt en jobb og endringer i fht NKKs registreringsbevis hvor blant annet dette med hårlag
og farge mv på forfedre skal fremgå. Vi hadde sak i NKK HS på dette rett før koronapandemien startet i
mars 2019, men som kjent ble alt satt på vent da dessverre.
2) NKK må tilse at det ved bruk av utenlandske hanner og ved registrering av valper, at alle generasjoner er
registrert på hannhund og dennes stamtavle. Avlsrådet har sett mange tilfeller hvor det er mangelfulle
registreringer og da kan ikke innavlsprosenten være korrekt. Dette er tatt opp mange ganger før og vi håper å bli
hørt.
Vi har flere ganger gitt innspill til at det ikke blir lagt inn nok generasjoner til å se 4-5 generasjoner ved bruk av
utenlandske hunder. Noen har ikke mer enn 3 generasjoner på en eller begge foreldresider og det må gi en feil
innalvsgrad, når NKK bruker 5-8 generasjoner for å beregne denne.
Svar: FCI har krav om 3 generasjoners stamtavler/registreringsbevis og de fleste exportpedigrees inneholder
kun 3 generasjoner. Vår IT løsning er derfor også tilpasset dette. Det er gitt informasjon om dette også på
nkk.no, men vi er enige i at det hadde vært fint om flere generasjoner kunne legges inn. Men dette er altså
noe som vi ikke klarer å endre «uten videre»
3) Ønske om å ha Nordbergs Vinkel med på diagnosebrev på HD. Dette gjøres nå i flere FCI land og bør også være
med på de norske.
Vi ser at flere FCI land i Europa nå setter på Nordberg Vinkel på graderingen. Dette er et ekstra verktøy som kan
brukes for oppdrettere, spesielt ved B og C graderinger, hvor oppdretter kan se grenseoppgangen via NV.
Svar: Det er oss ikke bekjent at andre FCI- land oppgir Nordbergs vinkel (NV)på sine HD-diagnoser. Pr i dag
er Nordbergs vinkel er ikke godt nok vitenskapelig dokumentert og er derfor også mye diskutert hvor mye
det skal vektlegges. Det skal være et FCI-seminar om HD ila 2021(med mindre det blir utsatt pga. COVID19), hvor det sannsynligvis vil bli diskutert hvorvidt Nordbergs vinkel skal få mer eller mindre betydning.
Hvis Nordbergs vinkel skal måles nøyaktig på alle røntgenbilder vil det også føre til økning i prisen pr.
avlesing siden det vil ta lengre tid for hver hund. Siden det pr i dag ikke er vitenskapelig godt nok
dokumentert kan vi ikke forsvare nytteverdien i forhold til ekstraarbeidet og prisøkningen pr. avlesing og
det vil derfor ikke være aktuelt at NV påføres svarbrev med HD-diagnosen.
4) Ønske om egen fane for DNA resultater som evt. eier kan registrere inn.
Det er mange av våre oppdrettere som tester for CEA, MDR1, DM, DMS, IPD og det burde være mulig å få registrert
inn disse DNA tester på en grei og ukomplisert måte, hvor navn på laboratorium også skal påføres.
Svar: Helseresultater i Dogweb skal være kvalitetssikret og for DNA-resultater vil det si at det skal kunne
dokumenteres at prøven er tatt i henhold til prosedyrer for å sikre rett prøvetaking og identitet på hunden.
I tillegg er det viktig at det er relevante DNA-tester som registreres i Dogweb, slik at det ikke blir lagt for
mye vekt på sykdommer som ikke har stor betydning i forhold til andre helseproblemer i rasen, jmf Norsk
kennel Unions DNA-strategi, se link: https://www.nkk.no/getfile.php/132765101565943408/Dokumenter/Helse/DNA-tester/NKUs%20DNA-strategi.pdf
Det vil av overnevnte grunner derfor ikke komme noe eget system hvor eier selv kan registrere inn DNAresultater.
Viser til at klubben kan søke om registrering av DNA -tester, se pkt. 2 i første avsnitt i dokumentet «Skal
hunden din DNA-testes?»:
«Det fins et stort antall DNA-tester tilgjengelig. Raseklubbene søker om registrering av de testene de ønsker
å legge vekt på i avlsarbeidet. For å starte registrering av DNA-test for en rase, må raseklubbens styre
sende en søknad om dette til NKK. Søknad må inneholde noe om alvorlighetsgrad og (antatt) forekomst av

sykdommen, og sendes NKKs helseavdeling på e-post: dna@nkk.no. Kun analyser basert på direkte tester
(ikke markørtester) vil bli registrert sentralt i NKK».
Dokumentet finnes i sin helhet på denne nettsiden: https://www.nkk.no/dna-tester/category966.html

Når det gjelder DNA-tester, kan dette være et eget emne på et collie-seminar.

STATISTIKKER 2020
LANGHÅR
IMPORTER LANGHÅR
Leozeda Reach For The Star, tispe
Monsolana Happy Amulet, tispe
Gateside Mandalay The Green Lantern, hann
Beldones Clean Sweep, tispe
Topperteam’s Back Home Becky, tispe
Fancymore Heart Of Gold, tispe
Prince Of Sunlight The Sweetest Tem, hann
Roxana Of Lowlands Green Valley, tispe
Rosana Of Lowlands Green Valley, tispe
Fancymore Catch Of Bluebonnet, tispe
Aydeen Clair De Luna, tispe
Xman Della Buca Delle Fate, hann

Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:

Elin Lund
Kirsten Johansen
Karianne Weenås Andresen
Lena Søderholm
Elin Lund
Kjersti Rosmæl
Anita Skjæveland
Bente Løseth
Gerd E. Lysheim
Trine L. Mørstad
Birgit O. Bratlistuen
Lisbeth P.K. Nilsen

FØDTE KULL
Det ble i 2020 født 37 kull, fordelt på 93 hanner og 92 tisper, i alt 185 valper
Gns. Kull: 5 (2019 = 5,4)

ØYELYSING
Det er øyelyst 213 hunder – 69 fri, 124 crd, 12 feilstilte øyehår, 45 PPM, andre diagnoser: 7

HD/AD
82 HD røntget – 38/A, 29/B, 8/C, 6/D, 1/E
49 AD røntget – 48/0, 0/1, 0/2, 1/3

NO CHAMPIONS 2020:
Riverside Song Xplorer Of Hearts, NUCH
Chantique Tell Me No Secrets, NUCH
Phrostmade’s Yum Yum, NUCH
Lambosa’s Big Charmer, NUCH
Sandcourt Blue Gemstone, NUCH
Breezdon Moment In Time, NUCH
Unlimited Love Of The Holy Mountain, NUCH
Monsolana Snow Prince, NUCH

Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:

Svend Svendstad
Bente Løseth
Lill Kristin Nilsen
Lene Lysheim
Monika Drevland Nilsen
Henriette Hansen
Eva B. Ingebrigtsen
Jorun Schwabe

KORTHÅR
IMPORTER KORTHÅR
Breckamore Dream Boat, hann

Hovedeier:

Ellen Margrethe Kalvenes

FØDTE KULL
Det ble i 2020 født 5 kull, fordelt på 12 hanner og 14 tisper, i alt 26 valper.
Gns. Kull: 5 (2019: 4,8)

ØYELYSING
Det er øyelyst 18 hunder – 17 fri, 1 CRD, 1 Feilstilte øyehår

HD/AD
12 HD røntget – 8/A, 3/B, 1/C
8 AD røntget - 8/0

NO CHAMPIONS 2020:
Torrosly’s Diamond Dust, NUCH
Smooth Yippi Yahoo Of Torrosly, ACH
Callip’s Callipo, NUCH
Torrosly’s Extra Edition, NUCH
Torrosly’s Enchanted Lizzie, NUCH
Perfect Image Like Wildfire, NUCH

Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:
Hovedeier:

Avlsrådet: Lise-Lotte, Catharina, Lill Kristin & Hilde N.

Ida Bysveen
Anita Arvesen
Heidi Line Olsen
Torill Rosenlund
Siri Mette Petersen
Jeanette Sørlie

Fra Redaksjonen:
Redaksjonen har i 2020 bestått av Ingrid Fretheim og Hilde N. Bjørnstad.
Vi har i tillegg hatt bistand fra Lise-Lotte Wulff til sammensetting av bladet før trykk.
I 2020 var det to utgaver, første nummer i juni og andre nummer i desember.
Vi har henvendt oss til mange medlemmer for bidrag til bladet, og fått mye stoff innsendt. Det har stort
sett bare vært positive svar på disse henvendelsene.
Det har vært mange medlemsannonser og en del eksterne annonser.
Vi har i 2020 også fått i stand rabattavtaler for klubbens medlemmer hos enkelte leverandører. Hvorvidt
dette vil fortsette avhenger av hvor mange som benytter seg av disse avtalene.
Samarbeidet i redaksjonen har vært meget godt igjennom hele året.
For redaksjonen
Hilde N. Bjørnstad
Redaktør

Fra Brukskomiteen:
I perioden har komiteen bestått av leder Ellinor Monsen og medlemmer Sissel Ekhougen, Monika Drevland
Nilsen og Ingrid Marie Fretheim.
Det har vært en periode med lite aktivitet da Covid -19 ikke har gitt rom for så mye. Vi har stått for
utregning av mestvinnerpriser i bruksgrenene. Her ser vi at selv med laber aktivitet i 2019 har vi
ekvipasjer i flere grener som kvalifiserte seg til priser. Grener som fikk kåret en mestvinner i 2020 var
rally i 3 klasser, NBF spor og agility hopp.
Vi har revidert mestvinner reglene i alle grener gjeldene fra 2021. Disse er publisert på hjemmesiden. I
tillegg har vi prioritert at de som får bestått anleggstest for gjeting også får litt oppmerksomhet.
I 2020 planla vi ett kurs for gjeting i 2021 og der er det flere påmeldte så vi håper det lar seg
gjennomføre.
Ellers vet vi at mange er aktive på trening og aktiviteter med hundene sine selv om de ikke konkurrerer
og det synes vi er flott.
Brukskomiteen 26.2.2021
Ellinor Monsen

Fra Valgkomiteen:
Komiteen har bestått av leder Linda Mills, medlem Åse Lillian Espevik, medlem Ellinor Monsen og
varamedlem Laila Storå frem til midten av januar 2021. Fra den tid har komiteen bestått av Ellinor
Monsen, Åse Lillian Espevik og Laila Storå.
2020 og 2021 har vært spesielle år på grunn av Covid 19. I 2020 var alt kommet så langt at sakspapirer til
Generalforsamlingen var sendt ut før det måtte avlyses. Det resulterte i at de som skulle vært på valg i
2020 blei spurt om de kunne sitte ett år ekstra. Dette fikk god oppslutning og bidro til at klubben kunne
opprettholde ett styre også i denne spesielle tiden.
Når vi da begynte å se på komiteens arbeid for 2021 blei det fort klart at det ikke kunne gjennomføres
valg på samtlige samme år. ( De som skulle vært på valg i fjor og de som skulle vært på valg i år)
Løsningen blei at de vervene som skulle vært på valg i fjor blir på valg i år. Her måtte vi ta en ny runde
med kandidatene vi hadde i fjor da mye kan endre seg i løpet av ett år. Derfor er det endringer på noen
av kandidatene vi hadde innstilt i 2020.
De som egentlig skulle vært på valg i år er forespurt om de kan sitte 1 år ekstra. Dette blei positiv
mottatt og det gjør at drift av styre og andre verv kan fungere godt også frem til Generalforsamlingen
2022. Da vil de verv som egentlig skulle vært på valg i år bli på valg i 2022. Alt vil da gå tilbake til
normalen fra 2023.
Valgkomiteen har jobbet godt sammen, alle har vært aktive og bidratt godt. De medlemmer som har
vært kontaktet av oss har utelukkende vært positive til å bli spurt om å stille som kandidater og de som
hadde mulighet har sagt seg villige til det. Styret har vært velvillig og svart raskt i de situasjoner hvor vi
har trengt tilgang til ting i vårt arbeid.
I januar valgte Linda Mills å trekke seg fra komiteen da hun følte hun hadde for lite tid og engasjement
til å fortsette, noe som resulterte i at hun gikk med dårlig samvittighet fordi hun følte hun bidro for lite.
Dette hadde vi forståelse for og varamedlem Laila Storå gikk inn som fast medlem. I komiteen blei vi
også enige om at medlem Ellinor Monsen skulle fungere som leder.
Vi har utført vårt arbeid på nett og på telefon.
På vegne av Valgkomiteen
Ellinor Monsen
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Årsregnskap 2019 & 2020 med revisorerklæringer
Du kan legge inn kommentarer og få svar og du kan gå direkte til godkjenning

Regnskap 2019
Regnskap 2019
Driftsinntekter
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3205 Kiosksalg etc
3250 Inntekter fra egne arrangementer
3400 Spesielle offentlige tilskudd
3441 Andre tilskudd
3910 Porto pliktig, ved salg
3920 Medlemskontingenter
3970 Påmelding konkurranser/utstillinger
3980 Klubb inntekter - valpeperm osv.
3992 Annonseinntekter
3993 Katalog Parkering
3994 Loddsalg

Driftskostnader
4700 Kiosk varer utlegg
4991 Beholdningsendring forbruk premier_rosetter
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar
6300 Leie lokaler
6420 Leie datasystemer
6421 Leia av data Webhotell
6560 Rekvisita
6790 Fremmedtjenester
6800 Kontorrekvisita (Res)
6820 Trykksaker
6821 Rosetter innkjøp
6822 Premier
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
6861 Styrehonorar
6940 Porto
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig
7162 Bevertning
7395 Øreavrunding
7420 Gaver, fradragsberettigede
7430 Gaver, ikke fradrag
7500 Forsikringspremier

Regnskap 2018

18 250,00 Sponsing annonse
646,64
Felles utstill eks
1 625,00 vipps
18 622,00 Momsrefusjon
0,00
0,00
146 110,00
28 447,00
1 384,92
8 488,29 Medlemsannonse
700,00
0,00

7 600,00
5 174,39
0,00
17 041,00
1 300,00 utdforbundet
-65,90
143 210,00
78 417,50
400,00
5 177,50
1 750,00
880,00

224 273,85

260 884,49

-1 025,91
-3 858,00
-5 000,00
0,00
0,00
-10 070,00
-155,00
-3 571,00 Visma
0,00
-81 871,25
-14 454,58
-3 693,20
-4 754,00
-10 000,00 2018 og 2019
-16 023,53
-17 802,78
-237,00
-1 539,60
0,00
0,00
-600,00
-1 844,00 Henger

-813,80
0,00
-5 000,00
-3 500,00
-9 969,00
0,00
-568,00
-2 766,00
-1 100,00
-67 486,50
-21 212,25
-11 562,28
-3 544,00
0,00
-24 880,38
-99 284,99
0,00
-5 985,22
0,42
-6 899,81
-14 526,89
0,00

7770 Bank og kortgebyrer
7791 Honnorar dommer, ringpersonell osv.

-1 318,50
-2 200,00

-1 410,22
-6 613,00

-180 018,35

-287 121,92

44 255,50

-26 237,43

0,00
954,40
0,00
0,00
954,40

506,23
0,00
64,92
-223,00
348,15

Ordinært resultat før skatt

45 209,90

-25 889,28

Ordinært resultat

45 209,90

-25 889,28

0,00

-24 793,00

45 209,90

-50 682,28

Driftsresultat
Finansielle poster
8050 Annen renteinntekt
8051 Renteinntekt bankinnskudd
8070 Annen finansinntekt
8179 Annen finanskostnad

Ekstraordinaere poster
8500 Ekstraordinær kostnad
Årsresultat

Balanserapport 2019
Start 2019

Endring

Slutt 2019

15 000,00

-5 000,00

10 000,00

3 858,00
0,00
11 455,42
133 702,90
100 580,12
13 258,21
262 854,65

-3 858,00
8 800,00
-11 455,42
55 878,42
746,50
98,40
50 209,90

0,00
8 800,00
0,00
189 581,32
101 326,62
13 356,61
313 064,55

277 854,65

45 209,90

323 064,55

-291 057,52

-45 209,90

-336 267,42

0,00

0,00

0,00

-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

-277 854,65

-45 209,90

-323 064,55

0,00

0,00

0,00

EIENDELER
Anleggsmidler
1249 Andre transportmidler
Omløpsmidler
1461 Beholdning premier
1500 Kundefordringer
1900 Kontanter
1920 Bankkonto
1921 Konto sikringsfond
1922 NCK avd. Nord

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)
2050 Annen egenkapital
Udisponert resultat
Udisponert resultat
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Avvik

Regnskap 2020
Resultatregnskap 2020

Gjelder periode 01.01.2020 - 31.12.2020
Periode
Driftsinntekter
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri
3400 Spesielle offentlige tilskudd
3920 Medlemskontingenter
3970 Påmelding konkurranser/utstillinger
3980 Klubb inntekter - valpeperm osv.
3992 Annonseinntekter
3999 Diverse inntekter

Driftskostnader
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar
6110 Toll og spedisjonskostnader
6300 Leie lokaler
6421 Leia av data Webhotell
6560 Rekvisita
6790 Fremmedtjenester
6800 Kontorrekvisita (Res)
6820 Trykksaker
6821 Rosetter innkjøp
6822 Premier
6861 Styrehonorar
6940 Porto
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget
7430 Gaver, ikke fradrag
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
7791 Honorar dommer, ringpersonell osv.

Driftsresultat
Finansielle poster
8050 Annen renteinntekt

19 000
3 500
11 546
161 914
88 206
921
1 000
19 228
305 315

-5 000
-4 776
-20 060
-5 109
-849
-8 878
-1 003
-109 688
-20 191
-7 432
-5 000
-23 515
-6 862
-2 569
-592
-21 314
-1 402
-1 176
-16 746
-262 161
43 154

485

Donasjon
NKK 20.000

Ordinært resultat før skatt

43 638

Ordinært resultat

43 638

Årsresultat

43 638

Balanseregnskap 2020
Gjelder perioden 01.01.2020 - 31.12.2020
Ved
periodens
start

Ved
periodens
slutt

Endring

EIENDELER
Anleggsmidler
1249 Andre transportmidler

10000

-5000

5000

Omløpsmidler
1500 Kundefordringer

8800

-5650

3150

1579 Andre kortsiktige fordringer
1920 Bankinnskudd
1921 Bankinnskudd 2
1922 NCK avd. Nord

0
189581,32
101326,62
13356,61
313064,55

30000
53870,97
-29634,58
52,06
48638,45

30000
243452,29
71692,04
13408,67
361703

SUM EIENDELER

323064,55

43638,45

366703

Avskrivning henger

Annonser
fakturert
Lån til NKK fra
Redningsfonden
Brukskonto
Redningsfond

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

2050 Annen egenkapital
Udisponert resultat
Udisponert resultat
Sum egenkapital (inkl, udisp.
resultat)
Gjeld

-336267,42

0
-336267,42

-43638,45 -379905,87

0

0

-43638,45 -379905,87

overskudd
43638,45 overført
til egenkapital

Kortsiktig gjeld
2990 Annen kortsiktig gjeld

13202,87

0

13202,87

Sum gjeld

13202,87

0

13202,87

-323064,55

-43638,45

-366703

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Innkomne forslag
Du kan legge inn kommentarer og få svar og du kan gå direkte til godkjenning på den
digitale plattformen.

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 – 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.
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Budsjett 2021
Du kan legge inn kommentarer og få svar og du kan gå direkte til godkjenning på den
digitale plattformen.

Konto
3100
3205
3400
3915
3920
3970
3980
3992
3993
3994

4700
6010
6300
6421
6560
6790
6820
6821
6822
6860
6861
6940
7140
7160
7162
7430
7500
7770
7791

8050

Beskrivelse
Driftsinntekter
Salgsinntekter, avgiftsfri
Kiosksalg etc
Spesielle offentlige tilskudd
Kursinntekter
Medlemskontingenter
Påmelding konkurranser/utstillinger
Klubb inntekter - valpeperm osv.
Annonseinntekter
Katalog Parkering
Loddsalg
Innbetaling fra NKK - nedbetaling lån
Sum inntekter
Driftskostnader
Kiosk varer utlegg
Avskrivning transp.midler, maksiner mm
leie av lokaler
Leia av data Webhotell
Rekvisita
Fremmedtjenester
Trykksaker
Rosetter innkjop
Premier
Moter, kurs, oppdatering etc.
Styrehonorar
Porto
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
Diettkostnader, ikke oppgavepliktig
Bevertning
Gaver, ikke fradragsberettiget
Forsikringspremier
Bank og kortgebyrer
Honorar dommer, ringpersonell osv.
sum utgifter
Driftsresultat
Annen renteinntekt
Årsresultat

Årsbudsjett
15 000
1 000
10 000
0
155 000
25 000
2 000
4 500
2 000
1 000
3 000
218 500
-1 500
-5 000
-5 000
-6 000
-1 000
-9 000
-120 000
-7 000
-3 000
-3 000
-5 000
-25 000
-10 000
-2 000
-1 500
-1 500
-1 450
-1 000
-2 000
-209 950
8 550
500
9 050

Kommentar
Fakturerte sponsoravtaler
Momsrefusjon

Medlemsannonser

henger

Visma, hjemmeside vedlikehold
økt pga kompendiet

eks deltagelse RS

(eks blomster)
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Valg
Du kan bare bruke enten VELG for å stemme JA til kandidaten, eller gå videre til neste
kandidat. Angrer du ditt JA, kan du klikke på X ut for kandidaten og din stemme er slettet.
Alt dette foregår på den digitale plattformen.

Innstilling fra valgkomiteen:
Styret:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Tor-Håkon Bjørnstad (ny)
Hilde Jensen (gjenvalg)
Lill Kristin Nilsen (ny)
Jeanette Sørlie (ny)

2 år
2 år
2 år
2 år

Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Geir Smeby (ny)
Birgit O. Bratlistuen (ny)
Hilde Mathisen (ny)

1 år
1 år
1 år

Ellinor Monsen (ny)
Anne Ingeborg Halsbog (ny)
Monika Drevland Nilsen (ny)

2 år
2 år
1 år

Sissel Ekhougen (ny)

1 år

Valgkomite:
Leder:
Medlem:
Varamedlem:

Revisor:
Vararevisor:

Presentasjon av kandidater
Kandidatene har hatt følgende spørsmål til presentasjonene
•
En kort presentasjon av deg selv
•
Hvilke erfaringer har du med klubbarbeid?
•
Hvor lang «fartstid» har du med collierasene?
•
Hva kan du tilby klubbens medlemmer?
•
Hva mener du er viktig for klubben videre, og hvilke verdier ønsker du å skape?
Leder Tor-Håkon Bjørnstad
Tor-Håkon Bjørnstad, 57 år, driver til daglig eget firma innen sommer- og vinterdrift. Nyter livet på
Skedsmokorset med kone, 4 hunder og 3 hester på småbruk. Første bekjentskap med korthårscollie
kom i form av Storm i 2013. Etter hvert fikk vi sønnen hans Nova i hus.
Vi har også Anna, Novas mor og Leo som flyttet inn i slutten av 2020. I tillegg har vi lykketrollet Turbo.
Igjennom årene har det alltid vært hund i mitt liv. Schæfer på 80 og 90-tallet. Tibetansk spaniel på 90tallet er noen av rasene jeg har vært innom før det ble collie i 2013. Jeg har hatt forskjellige styreverv
innenfor næring, borettslag/Bedriftsforbundet, og var med på å stifte Skedsmokorset Næringsforum.
Har vært varamedlem i NCK i tre år. Har vært involvert i det meste som har foregått i styret i denne
perioden, inkludert planlegging og gjennomføring av utstillinger.
Ønsker å bidra til at vi har en klubb for alle med åpen og god kommunikasjon. Jeg tror en åpen
organisasjon bidrar til et bredere og bedre fellesskap. Det er viktig å følge klubbens demokratiske
spilleregler, men å ha takhøyde for at folk er forskjellige. Klubbens oppgave er å forvalte våre to raser.
For å utføre denne oppgaven må det tilrettelegges for at klubbens oppdrettere blir ivaretatt. Nå har vi
hatt en lang periode med begrensninger på grunn av Covid-19, men jeg vil jobbe for at vi kan arrangere
oppdretterseminar og eventuelt andre aktiviteter for oppdretterne.
Jeg ønsker også at klubben kan arrangere dommerkonferanse når samfunnet åpner opp litt igjen. Vi har
medlemmer i hele landet, og derfor er det viktig å bidra til muligheter for aktiviteter i alle deler av
landet. Klubben bør etter beste evne legge til rette for dette.
Vi er mange forskjellige medlemmer med forskjellige interesser, det skal være rom for alle. Dette
inkluderer også godt samarbeid med underavdelinger og klubbkontakter. Vi trenger også aktive
komiteer, jeg håper flere medlemmer melder sin interesse for klubbarbeid. Håper dere gir meg tillit til å
jobbe videre for klubben!
Styremedlem Hilde Jensen
Jeg er ei positiv og engasjert dame på 55 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 hatt kull
på 3 ulike raser: 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, som i dag heter Avdeling Innlandet, i 2015. Der har jeg siden 2016
sittet som leder og kasserer. I 2015 ble jeg også valgt inn som styremedlem i hovedklubben. Der har jeg
fungert som klubbens sekretær, ett verv som jeg har takket ja til gjenvalg i, og håper selvsagt på fornyet
tillitt av klubbens medlemmer :-)
Har vært stolt og aktiv Collie-eier siden høsten 1985. Da kom min første Collie, NUCH NV94 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 avdeling 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. 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 :-)
Styremedlem Lill Kristin Nilsen
44 år. Gift og 2 barn. Jobbet innenfor helse, men de siste år vært selvstendig næringsdrivende, med
hundepensjonat og kjæledyrtjenester.
Vært aktiv innenfor klubbarbeid siden 2000, både i NCK og lokalklubber og også sittet flere år som
styremedlem i NKK avd. Troms/Finnmark.
Har vokst opp med collie, startet å dra på utstillinger i 1997 og oppdrett siden 2001.
Klubbens viktigste jobb og oppgave er å ivareta rasene våre. Spesielt i disse tider da raseavl kanskje er
på vikende front i forhold til blandingsavl. Klubben må jobbe for at vi har en frisk og overlevelsesdyktig
rase også for fremtiden. Vi kan ikke lukke øynene for at vi har en rase med lite genetisk variasjon, selv
om kanskje utseende og forskjellige typer kanskje kan lure oss til å tro noe annet. Her har klubben et
overordnet ansvar i forhold til hvordan dette evt. skal jobbes med videre.
I en tid da raseavl nærmest er blitt et skjellsord er det viktig at klubben, oppdrettere og collieeiere står
sammen og samlet drar i samme retning uansett om man liker den ene eller den andre typen.
Hovedmålet er jo at vi ønsker at rasene våre skal bestå.
Verdien jeg vil jobbe for i klubben er akkurat dette. At vi tar vare på alle og jobber for et sterkt samhold
både oppdrettere mellom, eiere mellom og en klubb som omfavner og ivaretar alle.

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.
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 Birgit Bratlistuen
Jeg er 41 år, bor i Snertingdal og har pr i dag 5 hunder hjemme samt tre 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 samt snust/ jobbet litt med spor.
Innen Norsk Collie Klubb var jeg medlem av redaksjonskomiteen på starten av 2000 tallet og hadde da
ansvar for korrespondanse inn mot Hundesport samt skriving av kritikker til kritikkhefte.
Kasserer i NCK fra 2014 – 2016
Leder avlsrådet fra 2014 – 2016
Nestleder avd Hedmark 2015 – d.d
Formann i NCK 2016 - 2021
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 13 collies i løpet av de siste 21 årene. Jeg fikk mitt første
valpekull i 2000. Mitt kennelnavn er Fairytopia og har gjennom mine 21 år som collie eier og 17 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 deres meninger
og ståsted.
Jeg ønsker å jobbe for et økt fokus på gjensidig respekt, fellesskap og samhold i klubben. Det er viktig
at klubben ikke glemmer sin oppgave som raseklubb, nemlig å forvalte rasene. Men for å kunne forvalte
rasene må klubben legge til rette for de som utvikler rasene videre, nemlig oppdretterne.
Jeg mener også det er viktig for klubben å oppdatere RAS slik at dette til enhver tid 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.
Klubben må bli mer lydhør for sine medlemmer og må legge kursen slik vi i størst mulig grad omfavner
alle.
Økte aktiviteter i ulike deler av landet må stå i fokus, 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.
God kommunikasjon er helt essensielt for å rekke ut i hele landet og jeg har noen klare tanker om
hvordan klubben kan gjøre dette bedre.
Varamedlem Hilde Mathiesen
Jeg heter Hilde Mathisen, er 55 år voksen og bor på Ranheim , rett utenfor Trondheim.
Jeg bor sammen med Lars, 2 Langhåret Colliejenter, Tistel Tricolour og Katie , Blue Merle. For å holde
styr på disse to dropsene, har vi også støttekontakt og sjef Sheltien Bjor. Ingen barn i heimen nå, da
gutta er voksne og flytta forlengst og datteren vår June avtjener verneplikten i Bergen.
Jeg er p.t.styremedlem i NCK, og styremedlem i avd.Trøndelag etter lang fartstid som leder i styret.
Jeg har hatt Langhåret Collie siden 2003, og er hodestups forelsket i rasen.
Jeg synes det er veldig givende og trivelig å være med å drive denne klubben, å ta tak i nye utfordringer
når de kommer. Jeg vil jobbe for at vi alle sammen kan være på lag og hjelpe hverandre med ønsker og
interesser framover, for på denne måten å sikre alle som vil bli med en trygg og fin forvaltning av
verdens herligste raser.
Leder valgkomiteen Ellinor Monsen
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 9 år og en tricolor gutt på 3 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 langhåret collie sammenhengende i ca. 18 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 i mange grener
med alle. Det viktigste og det hundene fungerer mest som hos oss er familiehunder. Utstilling deltar vi
på innimellom. Langhåret collie er nok rasen for oss, og jeg er opptatt av at psykisk og fysisk helse er i
fokus ved avl av begge disse flotte collierasene klubben forvalter.
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 Anne Halsborg
Jeg heter Anne Halsbog, er 55 år. Bor på Frei i Møre og Romsdal. Jeg er kontaktperson i Møre og
Romsdal for Collieklubben. Jeg liker å trene mot lydighet, agility og bruks. Har vært på endel utstillinger
og har da fått et nettverk i colliemiljøet, som jeg synes har vært berikende og lærerikt.
Min erfaring med klubbarbeid er i den lokale hestesportsklubben. Jeg er også aktiv i de
Hundeklubbene i nærområdet.
Jeg kjøpte min første collie for 5 år siden, en drøm gikk i oppfyllelse ! Jimi fikk etter ca 1/2 år "søster"
Bea . Har nylig hatt mitt første kull, og Pia er blitt igjen som den 3 CollieFamileMedlemmet.
Jeg har sagt ja til å være med i valgkomiteen, så en god dialog her er først og fremst viktig.
Ellers tenker jeg at Collieklubben kan tilby medlemmer kurs og seminarer foruten utstillinger. Vi bor i et
langstrakt land, så det byr sikkert på noen utfordringer.
Med vennlig hilsen Anne, Jimi- Bea og Pia
Varamedlem valgkomiteen Monika Drevland Nilsen
Jeg heter Monika Drevland Nilsen, snart 51 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.
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, 47 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.

