Referat styremøte 18.08.2013
V / Bente Løseth
Sted: NKK lokaler på Bryn kl 13.00
Til stede: Bente, Helle, Elin, Veronika, Lisbeth, Pamela, Ellinor, Linda og Kari.
Frafall: Elisabeth

Sak 06 / 13 Innkommet post
Alle utstillinger fram til nå er godkjente av NKK
Brev lest opp og svar sendt
Sak 07 / 13 Opp summering Morokulien
Alle møter til den tid som er avtalt. Må en møter senere må dette meldes i fra.
Når det blir fra fall må alle stille opp, så utstillingen og dommer går som planlagt.
Utstillingsleder gjorde en strålende jobb i to vanskeligs saker under utstillingen. Hun utviste
stor diskresjon.
Sak 08 / 13 søknad midler ved nestformann
Klubben skal søke om tilbake betaling av moms. Og nestformann søker midler.
Sak 09 / 13 Vestlandet ved formann
Formann informerte kort om en klage, fra en utstiller på dommer etter utstilling på avd.
Saken er ikke avsluttet.
Sak 10 / 13 Oppgaver utstilling Lørenskog
Se eget skjema fra 1 vara som overtok for sekretær.
Sak 11 / 13 Oppsummering møte under avd
Vi får 10 cert per år samt et per 200 reg. valp året før.
Stor C følgende kom fram. Velig stor reduksjon i antall utstillinger som er vanskelig å se
konsekvensene av. Har liten tro på uoffisielle utstillinger.
Alle som skal bli championer på få cert på NKK utstilling dermed er de med på å bidra til det
antall og kvalitet vi har i dag på championer.
Dette kan øke deltagelsen på våre under avd utstillinger. Og få oppsving på våre under avd.
Vi som klubb må se på vår økonomiske gevinst / tap. Under avd kan vinne økonomisk.
Championatet skal henge høyt. Vi foreslår derfor at et cert på vinnes på en NCK utstilling.

Vi kommer derfor med disse innspill og kriterier for å si ja til NKK sitt forslag.
Svar sendt NKK
Sak 12/ 13
Eventuelt
NCK har i 2015 80 års jubileum. NKK har da Europa utstillingen, Internasjonal Collie skal ha
sin konferanse her i Norge.
Vi søker derfor om ekstra stor C i forbindelse med Europa utstillingen. Vi avholder ikke
samme sted som NKK men, i nærområdet innen for 50 km.
Vi søker stor C fordi vi har jubileum og dette gir NCK 3 stor C i 2015.
Vi avholder jubileums utstilling så nære midten av Norge. Og med flere aktiviteter
oppvisninger. Her ber vi under avd komme på banen så vi sammen lager et stort
arrangement.
Vi avholder vår spesial i forbindelse med Europa utstillingen i ved Lillestrøm.

RS 2015 er sekretær og 3 vara. 3 vara er vara på RS.

