
Styremøtereferat 27.01.2017 

Tilstede: Barbro, Margunn, Birgit, Lise-Lotte, Catharina.  

Gyldig fravær: Hilde J, Heidi Line, Hilde M 

1. Utstillinger 2018 
- Fastsatt utstillinger for 2018, egne og eksterne 

 
2. Evaluering Drammen 

Utstillingen fikk vi veldig gode tilbakemeldinger på fra utstillere, både organisering og 
premier. 
Rally for lite folk og kompetanse til å arrangere et så stort stevne. Se på å leie inn ekstern 
hjelp fra hundeklubb ved neste anledning. 
Kiosk fungerte utmerket med at hallen hadde ansvar for kiosk 
Generelt vi er for få mennesker til å arrangere stevne i den størrelsesorden, vi må skaffe flere 
til å hjelpe ved en senere anledning. 
 

3. Generalforsamlingen 
- Gjennomgang av saker til GF fra styret. 

 
- Valg 

• Gjennomgang av hvem som stiller til gjenvalg 
 
• For å kvalitetssikre innsending av kandidater til valget opprettes en felles epost til 

som alle 3 hovedmedlemmer i valgkomiteen har tilgang til. Dette for at det bedre 
sikres at kandidater ikke blir uteglemt samt at flere har tilgang om det skulle 
tilkomme leder i komiteen noe.  
Alle kandidater skal fremsendes denne epost for å være gyldige. 
Tiltak iverksatt i samråd med NKK, dette etter tidligere erfaringer i forhold til 
innsendelse av kandidater.  
Gjøres gjeldene f.o.m valg 2018 da valgkomiteen allerede er godt i gang med sitt 
arbeid for årets valg. 
 

• Alle forhåndsstemmer skal merkes med medlemsnummer samt at gyldig 
stemmeseddel skal være nummerert seddel (nummerering foretatt fra trykkeri) 
tilsendt sammen med innkalling. Stemmeseddel vil ikke bli tilgjengelig på nett for 
nedlasting. 

 

4. CB 
Styret tar ansvar for CB 1 inkludert innkalling dersom det ikke innsettes ny redaktør i tide. 
Det vil bli et enklere design på bladet da det i styret ikke er kompetanse til å produsere et 
proft blad. 
 

5. Brukskomiteen 
Vi har ennå ikke lykkes å få på plass en leder til brukskomiteen, vi går ut å etterlyser folk på 
hjemmesiden og facebook 



• Styret vil sette i stand en brukssamling på Hunderfossen om det ikke kommer på 
plass en brukskomite i god tid, eventuelt i samarbeid med sittende brukskomite. 
Dato: 05 – 06 August med forbehold om at det er ledig. 
 

6. Innkommen post 
• Klage på dommere fra medlem. 

 
Det henvises til GF vedtak om rasespesialist på NCK sine utstillinger. Det er i 2017 
satt opp to stk dommere som ikke har eller har oppdrettet collie.  
Dette gjelder utstilling i Drammen i samarbeid med Norsk Welsh Corgi Klubb og Avd 
Sørlandet. 
Drammen er det sagt ja til ikke rasespesialist på grunn av samarbeid med en annen 
raseklubb og mange deltagende raser. Dommer må da ha mulighet til å dømme flere 
raser slik at aktuell dommer kan benyttes på flere av deltagende raser. 
Avd Sørlandet har begrunnet sitt valg av dommer i avdelingens økonomiske 
situasjon. Det er dyrt å koste fly til dommer som ikke kan flys direkte til Kjevik. 
 
Konklusjon:  
Styret etterkommer innsigelse i klage. 
 

- NCK trekker seg fra samarbeidet med Norsk Welsh Corgi Klubb i 2017 slik det er i dag og 
overlater rasene våre til Corgie Klubben.  

 
- Avd Sørlandet kansellerer sin dommer og ser på muligheten for å skaffe ny dommer som 

kan hentes inn uten enorme kostnader på transport. Eventuelt ser på muligheten for 
kansellering av utstillingen. 

 
• Henvendelse fra Norsk Shetland Sheepdog Klubb. 

 
Vi er blitt forespurt om å la våre raser delta på NSSK sin utstilling i Harstad 
08.10.2017. 
 
Konklusjon: Vi takker ja til å delta på utstillingen. 
 


