Referat styremøte 24.10.2013
V / Bente Løseth
Sted: Kari Lillestrøm. Kl 18.00
Til stede: Bente, Elin, Kari, Pamela, Lisbeth, Veronika, Linda.
Frafall: Elisabeth, Helle, Ellinor.
Invitert til møtet: Formann i AR Møtt
Deltar på sakene nr 21, 22 og 23

Saksliste:
Sak 21 / 13

Godkjenne referat fra 10.09.13
Godkjent og signert sendt under avd og AR 28.10.13

Sak 22 / 13

Fordeling av oppgaver i avlsrådet V / formann AR

Fordeling er ikke gjort i forkant av møtet. Det ble enighet om å sette opp liste over alle
arbeidsoppgaver AR utfører for NCK per D.D. da mange oppgaver har utspilt sin rolle og nye
kommet til. Både AR, Bruks og aktivitet, redaksjon og hovedstyret skal gå gjennom
arbeidsoppgaver og skrive disse ned uten å legge dem til noe spesifikt verv. Heller som
oppgaver som ligger der og som skal utføres av den aktuelle komité / styre.
En kan ta utgangspunkt i de oppgaver som per i dag ligger på nett og redigere disse.
Sak 23 / 13

Rasekompendiet ved AR

Standarden inneholdt vesentlige feil i oversettelsen og er sendt i retur til standardkomiteen i
NKK for å få en korrekt oversetting. Det er ønskelig å få inn ord og utrykk på engelsk
oversatt til Norsk
Det utarbeides rasens historie til RAS denne ønskes brukt også i kompendiet. De
samarbeider på dette området. Dommer Christen Lang skal se over kompendiet før trykk.
Det er også foreslått å ha felt for egne kommentarer inne i kompendiet.

Forslaget fra AR var et kompendium med spiral rygg. Der en kunne vippe sidene rundt. Og
der begge sider vil kunne virke som forside. Den ene for korthår og den andre for langhår.
Dermed får ikke kompendiet noen bakside. Derimot to forsider.
Sak 24 / 13

Innkommet post

Fra bruks og aktivitet nye regler for mestvinnende fra 2014.
Annen post er info fra NKK om RS. Avd
Sørlandet ønsker å bidra med rally lydighet på jubileums utstilling i 2015
Sak 25 / 13

Oppgaver utstilling Alna. Endre fra to til en dag

Det er per nå 60 LP, 18 valper derav 9 korthåret. 23 langhåret og 11 Sheltie m. m. derfor
avholdes LP på lørdag og utstilling og Lp på søndag. Ring sekretær søndag Elin Normanset
Skriver Linda Y. I utstillingsringen. Bruks og aktivitet har ansvar for personell til LP.
Sak 26 / 13

RS 2013 – 9. november alle skal ha fått dokumenter om RS på mail

Gjennomgang av NCK sitt valg over valg kandidater i NKK. Hva NCK skal stemme på de
forslag som har kommet til NKK. Vårt svar er anmerket i innkallingen til RS.
Sak 27/ 13

Våre utstillinger i 2015. Endre sted for jubileumsutstilling.

Jubileums utstilling er flyttet til Merket. Som ligger i Tisledalen mellom gol og Fagernes i
valdres. Sekretær i CB lager invitasjon annonse i samarbeid med formann i hovedstyret.
Sak 28/13 / videre på sak 04/13 -20/13
Styret har egen arbeidsliste
Sak 29/13

Eventuelt

Brev Mestvinnende fra bruks og aktivitets komité ble tatt opp. Og enstemmig vedtatt
godkjent gjeldende fra 01.01.14.
jubileums gave i 2015 vedtatt godkjent enstemmig av styret.

Neste møte er 16. desember hos sekretær saker til møtet innen 6. desember.

Referat godkjent :

