Referat styremøte 27.05.2017
Sted: Lunner
Tilstede: Birgit, Margunn, Barbro, Lise-Lotte, Catharina og Hilde J
Kl.13.00
1. Underskrifter m.v til Brønnøysund
• Det innhentes opplysninger og oppdateres i Brønnøysundregisteret.

2. Overføring av klubbens domene
• Tidligere styreleder kontaktes for å få endret dette juridisk og på korrekt måte. Styret mener det er
hensiktsmessig og nødvendig at klubbens domene eies av klubben.

3. Hengeren
• Hengeren ble i går, 26 mai taksert.
• Tidligere eier kontaktes for å fremskaffe salgsmelding etc. da hengeren fortsatt står registrert på ett
firma i Stavanger. Og vognkort ikke foreligger. Hengeren ble kjøpt av avdelingen Vestlandet i 2011 for
kr 23000,-. I 2012 ble det gjort en byttehandel med avdeling Vestlandet, klubbens forrige henger samt
kroner 20000,-. Før vi får gjort noe med eventuelt videresalg så må salgsmelding/vognkort
fremskaffes.
• Det innhentes priser og bestiller ny henger.
• Det jobbes videre med forespørsler ute blant eventuelle sponsorer
• Når alt av papirer er ok så annonseres hengeren på Finn.no

4. Colliebladet
• Det er fortsatt lite stoff som er kommet inn.
• Det kontaktes en aktuell person angående redaktørvervet.

5. Høring vedr reviderte regler for agilitystevner
• Styret har ingen innspill i forhold til de nye reglene.

6. Representatskapsmøte NKK
• Vi stiller med 1 representant(leder), samt en vara (nestleder)
• Innsending av eventuelle saker diskuteres på neste styremøte.

7. Dialogmøte med særkomiteen for utstilling i NKK (referat)
• NCK var representert med 2 deltagere.
• NCK ønsker å gå i dialog med NKK og andre arrangerende klubber i forhold til aktuelle dommere.

8. Rosetter til utstillingene.
• Vi bestiller fra samme leverandør som sist.
• Vi ønsker å endre fargene på BIR/BIM-rosettene tilbake til korrekt farge.
• Det settes opp en ny bestillingsliste, med korrekte farger.
• Det bestilles for alle utstillingene i 2017 og 2018, da dette er mest hensiktsmessig med frakt.

9. Innkommen post
o Henvendelse fra Gjensidige forsikring. Gjensidige forsikring jobber med og utarbeide en ny og bedre
hundeforsikring, og i den forbindelse ønsker de inngå et samarbeide med raseklubbene. Dette stiller vi
oss positive til.

10. Eventuelt
o Det kjøpes inn en ekstern hard-disk for lagring av klubbens data.
o Det sjekkes opp hvem som pr.idag har Adobe-lisensen som klubben eier.
o Angående klubbens eiendeler: Gammel PC avskrives og destrueres. Gammel hustelefon avskrives og
destrueres. Det lagres fortsatt en del eiendeler hos en tidligere materialforvalter, disse blir hentet så
fort som mulig.
o Det blir kontaktet en aktuell person angående verv i brukskomiteen.
o Angående oppdretterkonferansen informerte leder i avls-rådet om denne. RAS-dokumentet må
oppdateres.
o Det sendes inn angående momskompensasjon.
o Kasserer og revisor møtes angåendenytt for føring av regnskap i 2017.
o Høringsdokumentet fra disiplinærkomiteen: Vi sender inn våre innspill i forhold til den: Det bør
fortsatt være ankemulighet. Ansvaret for disiplinærsaker på stevner/utstillinger skal/bør behandles av
autorisert personell dommer/ringsekretær eventuelt i samarbeid med stevne/utstillingsleder.

o
o

o

Hovedustillingen
Det meste begynner å falle på plass.

Brukssamling Hunderfossen 15-17 september.
o Det meste begynner å falle på plass
o Det jobbes videre med å få på plass en sosial sammenkomst på kvelden.

Referent Hilde J, sekretær

Norsk Collie Klubb’s månedsrapport, April 2017

• Valpeguiden er sluttført og sendt til trykking.
• Colliebladet ferdigstilt og sendt til trykking, for utsendelse.
• Innkalling etc til GF er ferdigstilt og sendt til trykking, for
utsendelse.
• Dommer til Rogaland i september 2018 er booket, Beata
Petkevica, Latvia.
• Dommer til Tromsø i juni 2018 er booket, Eva Eriksson, Sverige
• Rosetter og pokaler til årets mestvinnende er bestilt.
• Royal Canin er kontaktet, de sponser utstillingene også i 2017.
• Hunderfossen er booket 15-17 september, Brukssamling.
• Finstadbru Stadion er booket til årets hovedutstilling i september.
• Vi jobber videre med å få på plass et sosialt arrangement lørdag
kveld.
• Plass for årets juleutstilling er avklart og ok hos NKK, vi leier
Drammen Hundehallen sammen med Norsk Shetland Sheepdog
Klubb.
• Preutgave av invitasjon til Oppdretterkonferansen er ferdig og
lagt ut på web.
• Vandrepokalene er bestilt til Avdeling Vestlandet, Avdeling
Sørlandet og avdeling Trønderlag, Avdeling Vestlandet har
mottatt sine, de resterende vil bli levert.
• Leder har vært i kontakt med tidligere materiaforvalter og
biblioteket vil bli levert leder.
• Takket ja til deltagelse ved Valpe/matchshow/uoffisielt
Rallystevne i mai.

Sekretær Hilde Jensen

