Referat fra styremøte torsdag 24.mai 2012
Sted: Kari Schøyen Paulsberg

Tilstede: Pamela, Bente, Christian, Marianne, Anne, Helle, Kari
Fravær: Lisbeth, Dagny, Elisabeth

Saksliste:
Sak 12/12 Avlsrådet
AR ønsker å slette de gamle reglene og åpne opp for annonsering pr.d.d og frem til 15.6 da
nye regler for annonsering av parringer og kull skal tre i kraft. Siden det kun er kort tid til
regelendring går styret inn for å la de gamle reglene gjelde frem til 15.6.12.
Sak 13/12 Søknad om dispensasjon
Etter en tjuvparring søker C. Egeberg om dispensasjon for å få inn et valpekull på
valpelisten, da søknaden i utgangspunktet ble levert inn til AR da valpene var 3 uker gamle,
1 uke for sent ift reglene. Enighet i styret om at dispensasjonen innvilges.

Sak 14/12 Valpeformidler
Styret ber avlsrådet om å oppnevne ny valpeformidler for NCK snarest.

Sak 15/12 Innkommet post
- Fra NKK sak 82/12 Raseforvaltning. Styret ser på saken og tar dette opp som sak
rett etter hovedutstillingen. Svarfrist til NKK 16.august til Dagny W.
- Info NKK. Hundens dag 9.juni
- Mail fra Svenske Collieklubben. Gratulerer med 17.mai.
- Brev fra Linda Solli. Ønske om pris til Mestvinnende viltspor. Dette har vi ikke i
NCK, men vil bli innført fra neste år.
- Fra NKK. Høring av kupering. Gjelder ikke vår rase.
- Fra Salten Brukshundklubb. Søker om å ta med collie på utstilling 9.juni. OK
- Henvendelse fra International Collie Sosiety Conferense. ICS ønsker å legge 1 ukes
konferanse til Norge i 2015 i forbindelse med NCK sitt 80 års jubileum og ønsker at
NCK skal være arrangør. Styret ser positivt på dette og vil svare ja på henvendelsen.
Styret vil etter hvert sette ned en komitée som jobber videre med arrangementet. Det
kan være aktuelt å legge konferansen ifm hovedutstillingen.
- Søknad om midler til nystartet avdeling i NCK. Avd. Sør søker om oppstartsmidler.
NCK’s styre gir kr 5000 som gave, og et rentefritt lån på kr 5000 om ønskelig,
Kari sender svar til Lise-Lotte Wulf.

- Brev fra Ellinor Monsen ang avd nord. Vil ha avklaringer og hjelp om hvordan avd.
Nord kan komme på bena igjen. Styret ber NCK’s valgkomité å finne kandidater til
nytt styre. Bente tar kontakt m/valgkomitéen.

Sak 16/12 Trykkeri til CB
Redaktør har innhentet tilbud fra Land Trykkeri, der trykkeriet tar hele jobben med
utsendelse, samt at vi sparer kr 20.000. Styret sier ja til dette tilbudet. Bente gir beskjed til
Lise Lotte. Kari sender oppsigelse til trykkeri Varbas A/S ca.11.juni.
Vi har 2 mnd oppsigelse på dette trykkeriet.

Sak 17/12 Hovedutstilling 10.juni 2012
Dommere Huges Jones og Margaretha Carlson. Pamela henter.
Ringsekretær: Therese.
Skriver: mangler pr.d.d.
Rosetter/premiering: ansv. Dagny.
Viktig med Barn&Hund rosetter, samt nok CK-rosetter.
NB! CK-premier Christian kjøper inn.
Junior og Unghundvinner ønskes på Hovedutstillingen.
Barn og Hund. Viktig med premiering. Kari tar kontakt med Tove Granås ang gamle
vandrepokaler uten inskripsjon som evt kan benyttes.
Kafeteria: ansv. Lisbeth. Helle tar innkjøpet.
Sekreteriat: Helle
Katalog: ansv. Bente. Katalog kr 50,Utenlandske betaler på plassen i Nkr.
Opprigging av plassen starter fredag kl 18  Flest mulig fra styret deltar.
Fredag: Pelsstelldemonstrasjon v/Randi N kl 18
Utstillingstrening v/Bente(litt videregående) og Gitte(nybegynnere)
Lørdag: Grilling på kvelden. Lise Lotte annonserer på NCK og Facebook. NCK
Holder griller, bord og telt. Folk tar med mat/drikke.
Søndag: Oppmøte for styret kl 7.30
Kari henter papirer til NCK-utstillingen på NKK torsdag 7.juni. NB! Ekstra kritikkskjema
valp og voksen, samt premielister.
Kari tar kontakt med Randi ang transport av hengeren til Morokulien.
Styret diskuterte om å kjøpe inn nye NCK skilt til fremtidige utstillinger.
Alle i styret som har mulighet, baker kaker til hovedustillingen.
Neste styremøte blir satt til primo august. Dato kommer.

Kari Schøyen Paulsberg
referent

