
 Referat til styremøte 10.09.2013 

V / Bente Løseth 

Til stede. Helle, Elin, Kari, Linda, Elisabeth, Ellinor, Veronika, Pamela. 

På tlf hele møtet Bente. 

Frafall Elisabeth 

Saksliste: 

Sak 09 / 13 Vestlandet ved formann 

Intet nytt i saken. 

Sak 13 / 13 Innkommet post 

Fra NKK: invitasjon til deltagelse om NKK skal opprette en særkomité innen bruks. 

Sendt bruks og aktivitet 11.09.13 

Nye regler rundt dommer utdannelse sendt alle 11.09.13 i styret for gjennomlesning til 

neste møte. 

Invitasjon til dialog møte etter RS Ingen deltar vi har Alna utstilling den dagen. 

Fra medlemmer: Et medlem kjørte bom tur til Morokulien for blodprøvetagning. 

Brev fra Dommer på Lørenskog sendes redaktør og kommer i neste CB. 

Brev fra Web master: Svart direkte og videre sendt til AR. 11.09.13 

Lest opp svar brev til NKK om stor C 

Lest opp anbefalings brev til NKK vedrørende søknad eksteriør dommer. 

Sak 14 / 13 Opp summering Lørenskog 

Utstillingen gikk etter planen. Stedfortreder for formann gjorde en super jobb. 

Kiosken ble vellykket. Stedet har høstet mange lov ord og NCK ønsker å få til flere utstillinger 

der. Det var rolig og fint område. Forbedringer Ingen ting ble nevnt. 

Neste år tar vi med valpeshow alle raser. 

Sak 15 / 13 Oppgaver utstilling Alna 

3 vara blir utstillings leder begge dager 

3 styremedlem blir plass sjef. 

Disse to fordeler arbeidsoppgaver mellom seg. Oppmøte kl 07.00 

Sekretariatet må åpne en time for stevnet starter. 

Ringer rigges fredag kveld mulig sekretær har henger og frakter denne til Alna. 
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Formann hører med ridesenter om de har noen som ønsker å være parkerings vakter. 

De får 500,- hver seg for jobb hele dagen. 

Stedfortreder for formann deltar også her. Kasse og kataloger leveres 1 styremedlem som 

starter parkeringen 06.30 søndag. Bruks og aktivitets komité har alt innen LP. 

Søndag stiller flere fra Styret  

Sak 16 / 13 Redusere utstillinger for 2015 kriterier for deltagelse 

Det kom flere alternativer på kriterier for deltagelse 

1. Kun delta på store utstillinger og ikke de som har flere utstillinger i året. 

2. Delta på samarbeids partner Sheltie. 

3. antall deltatt på tidligere utstillinger  

 Styret tenker løsninger fram til neste møte.  

Sak 17 / 13  RS 2013 – 9. november  

NCK har ikke får saks liste fra NKK enda.  

Vara på RS byttes fra 3 vara til 2 vara sekretær melder inn til NKK når dette kommer fra NKK 

Sak 18/ 13 Våre utstillinger i 2015 

Vi avholder jubileums utstilling i pinsen 2015 

Her inviteres Svenske, Danske Finske Collie Klubben. Internasjonal Collie  

Sak 19/13 Jule annonse i hundesport 

NCK arrangerer ikke noe felles annonse i år. Vi gjør heller dette på web siden vår og alle 

oppdrettere på oppdretter listen inviteres til å være med. 

Sak 20/13 Eventuelt 

Sak 04/13 Gå gjennom og fordele oppfølgning ansvar. 

Valpeformiddler er på plass. 

Ras er i gang 2 vara er kontakt med RAS  

Rasekompendiet er i gang AR inviteres på neste styremøte 24 okt 2013. 

2 vara følger opp AR på dette fra Styret. 

Cert regler besvart NKK. 

Møte under avd avholdt 18.8.13 referat skrevet og sendt. 

Lovkomiteen må kontaktes og se på loven rund dette med komiteer. 

Bruks har bedt om div utstyr. bekrefter innkjøp opp til 500,- 

 

Det er vanskeligheter rundt henger som er utfordrende for styret ved utstilling. 

Motet dato for styremøter legges ut på web så fort det er avtalt. Ansvar sekretær. 

 

 

 

 

Referat godkjent:   


