Referat styremøte for NCK, 24.04.14
Tilstede: Kari, Helle, Ellinor, Pamela, Veronika, Tore og Caroline.

Sak 1/2014: Hovedutstilling:
Rosettene er i orden. Randi lager premier, Bente ordner katalogen. Veronika og Ellinor baker
med kaker.
Ellinor ordner med innkjøp av vaffelrøre, innkjøp av brus, Tore ordner med nøkkel – den må
hentes ved kommunebygget for strøm og toalett, Pamela ordner pølser, brød, lomper, ketchup
og sennep.
Det vil bli arrangert barn og hund, Helle har premier der. Ring vil bli satt opp på morgenen.
Vi møtes klokken 07.00. Angående starttidspunkt, ser en ann ved antall påmeldte.
Skilting, vi klarer oss med dem vi har. Ringsekretær og skriver er kjenning av Tore og han
ordner dette.
Mat til dommerne kjøpes i Drammen.
Henting av dommer ordner Helle, hotell er bestilt. Dommermiddag søndagskveld: Heller blir
med.
Tore henter hengeren.

Sak 2/2014: Ny kasserer:
Styret har fått mandat til å velge en kasserer. Birgit Bratlistuen har takket ja.

Sak 3/2014: Utstillingshjelp:
Bente melder seg med å være det. Klubben bør gå til innkjøp av Adobe Acrobat.
Sak 4/2014: Innkommende post:
Tore legger frem innkommende post i fra Ellinor.

 Ellinor legger frem forslag til treningscamp for Collie, 4 – 7 sept.
 LP – konkurranse 2015. Kan være mer aktuelt for 2016.
 En forespørsel om gjeterhundkurs 08. – 10. august.
Caroline legger frem post fra redaksjonen i collieklubben.
 Ønske om endring av manusfrist, dette må styret se på.
 Tore skriver korrektur for colliebladet.
 Legger frem sparetiltak, styret ønsker ikke at utsending av bladet skal bli
personavhengig. Vi står fritt for å finne annonsører, men ikke fòrprodusenter, da det er
Royal Canin som sponser.
 God samarbeid ønskes av både redaksjonskomiteen og styret.

Sak 5/2014: Materialforvalter: Dette sjekkes opp av Veronika.
Sak 6/2014: Diverse:
 Tore avbestiller Morokulien for i år.
 Kari kontakter Ulla Berg Person for praktisk gjennomføring (17. august).
 Styret kontakter vedkommende som oppfattes som illojal for vervet.

Referent:
Caroline Øien Fiksdal, 28.04,14.

