INNKALLING TIL STYREMØTE NCK
Lørdag 06.08.2016
Kl. 14.00
Sted: Nebbenes Kro
Til stede: Birgit, Margunn, Hilde M, Catharina, Barbro, Lise-Lotte, Hilde J
Meldt forfall: Heidi Line
Birgit åpnet med å ønske de nye styremedlemmene velkommen. Videre ytret hun ønsker
om ett styre der takhøyden er stor og at vi kan diskutere saker uten å være anklagende på
hverandre i etter tid. Presiserte videre at vi er pålagt taushetsplikt, både når det gjelder
sak/saker og person/personer. Alle jobber sammen, selv om alle ikke er enige om alt til
enhver tid.
1. Høring i forbindelse med etablering av nytt Nordisk Championat
Vi stiller oss ikke bak dette forslaget. Skeptiske til at det vil bli brukt enda flere nordiske
dommere på våre raser. Det vil også gå på bekostning av de internasjonale utstillingene med
mulighet for å konkurrere om Cacib. Det er heller ingen fullcertordning på de nordiske
Certene. Ett av spørsmålene var også hvordan den geografiske fordelingen av de
internasjonale og nordiske utstillingene vil bli.
Kopi av vårt svar til NKK vil bli lagt ut på hjemmesiden når det er sendt.
2. Besetting av komiteer
- Bruks og aktivitetskomiteen
Kom inn mange gode forslag på aktuelle kandidater. Vi forespør en aktuell kandidat som
leder i komitèen, og kanskje denne har ønsker om aktuelle medlemmer. Det kom også
forslag på mange personer som kan være aktuelle og ha med.
-

Avlsrådet
I denne komiteen bør det være tett tilknyttning til hovedstyret, og vi ser det som en
fordel at denne består av noen medlemmer fra hovedstyret, samt en utenforstående.
Det kom ønske om en person som leder, samt ett par andre medlemmer. Samt at vi
sender en forespørsel til en aktuell kandidat som medlem. Viktig at vi dekker denne
komitèen med oppdrettere av begge hårlag.

-

Redaksjon
Her har vi fått antydninger om at en tidligere redaktør ønsker å være med å lage flere
blader. Styret tar kontakt med vedkommende for å forsikre oss om at hxn er villig til å ta
alle blader frem til GF i 2018. Videre kom det forslag på kandidater som kan være
aktuelle som medlemmer i komitèen, styret forespør disse.

-

Medlemsregisterfører
Nestleder blir satt inn som medlemsregisterfører.

-

Materialforvalter

Styret stiller seg positive til at alt av eiendeler lagres hos leder, da hun må delta på alle
utstillinger og ha oversikt over hva som skal bestilles inn til enhver tid.

3. Hvem gjør hva? (oppdatere arbeidslistene til de ulike verv)
Disse må oppdateres
4. Colliebladet
Det kom inn ett forslag om å lage en årskavalkade med bilder og info om alle hundene som
har vunnet foregående år. Dette vil da gjelde for blad nr 1 hvert år.
Alle komitèer må sende inn stoff.
Alle avdelinger må sende inn stoff.
Samt stoff og bilder fra alle våre utstillinger må sendes inn.
Alle styremedlemmene er behjelpelige med å tipse redaktør om stoff som kan være aktuelt.
5. Internett
- Hjemmesiden
Hjemmesiden må oppdateres. Her vil vi også legge ut valpeguiden når den er ferdig.
Samt oppfordre de som øyespeiler i Sverige om at de sender inn resultater så det kan
legges ut her.
-

Facebook (hva skal legges ut på vegne av klubben)
All info fra NKK og andre klubber som kan være av interesse for våre medlemmer deles
på FB siden til klubben, samt hjemmesiden.
Samt tilbud om kurs.
Her ble styret oppfordret til å bruke ”vær varsom” plakaten.
Når det blir rettet spørsmål til NCK via ulike kanaler på FB oppfordrer vi spørsmålsstiller
til å sende inn spørsmål på mail til styret, og at vi er flinke til å gi tilbakemeldinger på at
det er mottat, og at saken/sakene vil bli behandlet på neste styremøte.

6.

RS
-

Representant + vara
Leder er vår representant, nestleder er vararepresentant.

-

Saker
Saker vi ønsker å sende inn til RS er: Angående skjevfordelinger med
stemmer/stemmeantall, dette bør det gjøres noe med! Vi sender også inn ett forslag om
å fjerne fullcertordningen. Vi ser jo at påmeldingsantallet er dalende etter at dette
trådde i kraft.

7. Avdelingene
Avdeling Sør fikk ett lån av hovedklubben som startkapital. Vi oppretter nå en
avbetalingsplan, og første avdrag betales innen 31.10.2016.
Forslag fra ett styremedlem at alle ledere/kontaktpersoner fra de ulike områdene blir invitert
til ett av våre styremøter. Dette for å gi litt info om hva styre ønsker av
underavdelingene/kontaktpersonene og litt for å få en oppdatering av hva som foregår ute i
distriktene. Brobygging og samhørighet 
Forslag fra ett styremedlem at alle avdelinger og i de distrikter der vi kun har
kontaktpersoner arrangerer ett ”smakskurs”. Dette for å vekke interessen for de ulike
aktivitene.
Vi tar også kontakt med de ulike kontaktpersonene for å få en oppdatering om hva som skjer
og om de eventuelt ønsker å være med videre.
8. Innmelding av nye valpekjøpere
En sak som dessverre måtte vike litt pga lang saksliste, men vi jobber videre med i
styregruppa.
9. Valpeguide
Vi ser på noen ulike valpeguider fra flere raseklubber og sammenfatter en ny og revidert
utgave.
10. Kompendiet
Det avtroppende avlsrådet har det meste klart, det mangler en del illustrasjoner. Styret tar
den videre jobben.
11. Oppdatering av RAS
Den eksistrende RAS-gruppen får med seg ett medlem til i den videre jobben.
Nestlederkontakter Lingås for å høre om det er mulig å få oversendt resultatene av de
blodprøvene som ble sendt inn i forbindelse med MDR1.
Hun hører også om mulighet for en ny anonym spørreundersøkelse. Kanksje en for
oppdrettere og en for eiere.
Hjertefeil, skjeve hofter, spondylose, skjev rygg er blant de ting vi ønsker å ha med i en ny
undersøkelse.
12. Utstilling september 2016
Hellerudsletta
Det meste er klart 
13. Utstilling November 2016
Drammen hundepark, utstilling og Rally-LP.
Noe jobb gjennstår.
14. Planer 2017

-

Dommere
Oppdretterkonferanse
Dommerkonferanse
Vi jobber videre med dette punktet i styregruppa. Styremøter fremover

15. Innkommen post
Ingen innkommen post.
16. Eventuelt
Vi vil rette en stor takk til Brukskomitèen for den jobben de har lagt ned i foregående
periode. Spesielt vil vi berømme dem for det engasjementet og den jobben de har lagt ned i
forbindelse med ”Hunderfossensamlingen”. Velgjennomført  Tusen takk til alle dere, og
håper dere kommer tilbake ved en senere anledning.
Nestleder dobbeltsjekker angående Drammen Hundepark og vår hovedutstilling neste år.
Det jobbes med å få oppdatert alt i forhold til Brønnøysund.
Angående utstillingen i Harstad har en person vært i kontakt NKK for å undersøke
mulighetene til å flytte utstillingen fra søndag til lørdag. Da kan collien bedømmes lørdag
ettermiddag i samme lokaler som NKK avholder sin utstilling.

Det ble forespurt om avdeling Hedmark kunne få låne noe utstyr til utstillingen på Redalen
førstkommende lørdag, det var enighet om at det var ok.

Sekretær

