Referat fra styremøte tirsdag 16.oktober 2012

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

Saksliste:
Sak 07/12 Godkjenning og underskriving av referat fra 4.sept.

Sak 15/12 Innkommet post
- RAS. NKK har delegert ut til raseklubbene v/styrene om å utarbeide en
raseinstruks/rasestrategi som skal være retningslinjer for rasen. Dette skal være ferdig
utarbeidet innen 1.1.14. Styret setter seg inn i saken til neste styremøte og kommer med
forslag på personer til arbeidsgruppe.
- Brev fra Nasjonalbiblioteket. Pliktavlevering av 2 ex CB for arkivering.
- Takkekort fra Randi Narvesen ang hennes jubileum.
- Mail fra avlsrådet. AR planlegger å lage et rasekompendium og ønsker å ha med en
representant fra styret inn i arbeidsgruppa.

Sak 20/12 Colliekonferanse 10.-11.november 2012
Colliekonferansen vil bli avholdt på Sanngrunden camping
Det er kommet inn 18 påmeldinger eksl.styret+foredragsholdere. Frode Lingås, Alan Clarke og
Gitte H.Sørensen stiller som foredragsholdere.
Konferansen trenger 6 voksne hunder for gjennomgang under konferansen. Styret, evt andre
oppfordres til å ta med hunder.

Sak 21/12 Alna-utstilling 17.-18. November 2012
Lydighetsdommere er klare. I LP1 og LP2 dømmer Erik Brenden. I LP3 og Elite dømmer Finn
Terje Skyrud.
Ringsekretær eksteriør: Mai-Lis Andersen
Skriver eksteriør: Anniken Holtnæs
Ringsekretær LP1 og LP2: Eva Lill Brattlie
Stevneleder søndag: Dagny
Ringsekretær LP3 og Elite: Dagny
Skriver: Steinar Arstad, (Lisbeth og Kari ved behov)
Klargjøring av utstillingsplassen gjøres tidlig lørdag morgen.
Sekreteriat: Helle

Sak 06/12 Eventuelt
- Utstilling Morokulien. Ny dato: 25.-26.mai 2013. Utdeles kún 2 småcert.
- Hovedutstilling Bergen 28.september. Storcert.
- Dommere til 2013 til våre utstillinger på langhår, korthår og shelti. Dette begynner å haste.
Alle i styret må prøve å komme med forslag. Det er blitt forespurt franske dommere i mai.
Fram Key i august. Avventer svar fra dommere.
- Dogs4All. Her ønsker vi å bli med på raseparaden. Også ønskelig med rasetorg, men her har
vi ikke folk som kan stille.
- Valpeformidler. NCK ønsker å få opprettet en valpeformidler igjen.
- Herpes på hund er et økende problem. Innlegg i CB kommer ang temaet, og forebygging av
dette.
- Styrerepresentant leser korrektur på CB før det går i trykken.
- web.ansvarlig tar en gjennomgang av nettsiden og oppdaterer denne. Eventuelt slette linker
som ikke er i bruk etc.

Neste styremøte og juleavslutning hos Pamela
lørdag 8.desember 2012 kl 18.00.
Hold av datoen!
Saker som må tas opp:
- Utstillinger 2014
- Oppsummering Colliekonferansen
- Oppsummering Alnautstillingen
- RAS.

Kari Schøyen Paulsberg
Referent

