Referat fra styremøte tirsdag 4. September 2012

Sted: Dagny Wangensteen
Tilstede:: Bente, Christian, Lisbeth, Helle, Dagny, Kari
Meldt forfall: Anne A, Pamela, Marianne

Saksliste:
Sak 07/12 Godkjenning og underskriving av referat fra 24.mai.
Sak 15/12 Innkommet post
- Mail fra medlem ang. Ny lovmal og om medlemmer som er utenfor vedkommende distrikt kan
søke om tilhørighet. Dette kan de. Christian sender svar.
- Mail fra Beate Helgesen som ønsker å stille som kontaktperson for NCK avd. Møre og
Romsdal. Styret bifaller.
- Mail fra medlem. Info om klage til NKK ang NCK’s avlsråd og mestvinnende.
- Mail fra medlem. Årets mestvinnende i lydighet og tilbaketrekking av pris. Svar fra avlsrådet
blir publisert i neste CB. Sidsel ønsker en redegjørelse fra styret i tillegg. Kari sender
henvisning m/lovene for mestvinnende.
- Mail fra redaktør.
Forslag 1: Ønske om å få bestemme samtlige forsider til CB. Styret vil fortsatt ha NCK vinnere
på forsiden og bestemme dette. Redaktør bestemmer forsiden til CB’s Julenummer.
Forslag 2: Flytte frister for innlevering av stoff til CB. Styret sier OK, men CB må komme ut i
jevne mellomrom, ca hver 3 mnd.
- Mail fra Marianne Hinna Fjogstad, NCK avd. Rogaland. Har kommet med ny versjon av
NCK’s logo da den gamle har blitt så utydelig. Vi takker for initiativet.
- Mail fra dommer med ønske om refusjon av ekstra reiseutgifter. Styret sier nei. Kari svarer.
Sak 18/12 Gjennomgang av Hovedutstillingen 10.6.12
Hovedutstillingen gikk fint, men det var for lite folk som var med fra styret og bidro. De som var med
jobbet bra og det var godt humør i gjengen. Det med for lite folk som bidrar på utstilling er et
gjennomgående problem på alle utstillinger, derfor ønsker styret nå at alle i styret skal være med på
arrangementet i en eller annen form. Kan man ikke delta selv bør man komme med en erstatter.
Ellers må styret bli flinkere til å planlegge i forkant av arrangementet om oppgaver etc.
Arrangørsjekkliste skrives ut til neste utstilling om div oppgaver(eks. betaling av hotell, hvem gjør
hva). Det var noe manko på små bånd. Helle oppnevnes som rosettansvarlig for fremtidige utstillinger.
Til neste hovedutstilling bør man merke opp til teltfri sone.

Sak 19/12 Gjennomgang av NCK’s augustutstilling 19.8.12
Arrangementet ble avholdt på Vølneberg Skole i Sørum. Styret må si seg enig i at denne utstillingen
ikke gikk helt som forventet. Forholdene på plassen var ikke tilfredsstillende da styret møtte opp for
klargjøring, da gresset bl.a ikke var slått, og tidligere store regnbørsmengder gjorde det vanskelig for
oss. Heldigvis var hjelpen nær, og gresset klipt. Stor takk til gressklipperen. Dagny sender blomster.
Igjen var det lite folk fra styret som stilte opp, så det ble noe stor belastning for disse 4, men vi rodde
det i havn. Dessverre ble valpekatalogen ikke trykket opp. Mange skjær i sjøen, men sola skinte og
utstillingsdagen ble fin allikevel.
Kari sjekker ny utstillingsplass for neste år (26.8.2013)
Sak 20/12 Colliekonferanse 10.-11.november 2012
Alternative steder ble diskutert. Eks Harestua(hytte+mat kr 650 pr.pers)
Vestby Hyttepark, Skansgården(Vinger Hotell). Christian sjekker Vinger hotell asap. Alle i styret
sjekker egnede steder for konferansen.
Styret ønsker/og synes det er viktig å ha et samarbeid med avlsrådet om arrangering av
colliekonferansen.
Program skrives av Lise-Lotte.
Konferansens innhold: Genetikk og fargelære v/Gitte, Anatomi v/Alan Clark, Adferd v/Frode
Lingaas(Dagny forespør). Ønskelig også å ha pelsstell. Bente forespør aktuell kandidat. Lørdagen blir
avsatt til foredrag, søndag evt fortsettelse av foredrag, men mye av dagen settes av til praksis. Ønskelig
at hunder tas med til praksisen.
Dagny sjekker link fra Min Side/NKK ang påmelding/betaling.
Sak 06/12 Eventuelt
- Hengeren står hos Christian. Christian foreslås som hengeransvarlig. Artikler som ligger for
salg bør tas ut av hengeren og gis til materialforvalter.
- Rosettansvarlig: Helle. Hun må få alt samlet hos seg. Bestille fra Rosettfabrikken.
- Ny logo på henger + plakater. Christian innhenter tilbud.
- Land Trykkeri er vårt nye trykkeri. Kontrakt er innhentet. Inkluderer ferdig pakket m/etiketter.

Neste styremøte tirsdag 16. Oktober kl 18.00. Hold av datoen!
Sted: Dagny
Saker som må tas opp:
- Avlsrådet. Alle i avlsrådet inviteres
- Colliekonferansen
- Alnautstillingen

Kari Schøyen Paulsberg
Referent

