Styremøte 17 september
Telefonmøte, Birgit, Lise-Lotte, Catharina og Hilde J
Gyldig forfall Barbro, Margunn og Hilde M
• Evaluering av hovedutstillingen
Styret har gått igjennom og evaluert utstillingen/LP-stevne.
Styret beklager at valpepremiene ikke kunne deles ut. Dessverre lå disse
i en kartong sammen med BIR/BIM-premier som var knust. Alle
valpeeiere får tilsendt gavekort som plaster på såret for premier som
ikke kunne deles ut.
• Utstillingen i Drammen, november
Det meste er i rute.
• Oppdretterseminar
Fristen for påmelding utsettes til 1 oktober. Styret sjekker med NSSK om
det kan være aktuelt og invitere deres medlemmer. Temaene er like
aktuelle på Sheltie som på Collierasene.
• Brukssamlingen
Vi beklager at dette måtte avlyses!! Ved påmeldingsfristens utgang var
det kun 3 påmeldte, og 4 andre som hadde meldt sin interesse. Det var
bindende påmelding innen fristens utløp, ergo ikke påmeldt ved uteblitt
innbetaling. Straks etter avlysning får vi tilbakemelding om at det blir
arrangert ett privat opplegg med 2 instruktører, på et allerede planlagt
kenneltreff på samme plass. Styret synes det er skuffende at antall
påmeldte deltagere var lavere enn på det aktuelle kenneltreffet.

• Brukskomitè
Vi sender en formell henvendelse til en aktuell kandidat.
• CB og redaktør
Nestleder lager blad nr 3. Der vil det også annonseres etter redaktør.
Det settes en frist på tilbakemelding, og hvis ingen har meldt seg så må
vi se på andre alternativer.
• Innkommen post
Behandlet innkommen klage rettet mot uttalelser fra annet medlem.
Styret sender en mail til vedkommende med en oppfordring om å trå
varsomt.
Klager har fått svar fra styret om at styret synes det er meget beklagelig
at hXn er blitt utsatt for dette.
• Eventuelt
Styret presiserer at de månedene det avholdes styremøter kommer ikke
månedsrapportene. Og i sommermånedene juni/juli er en stille periode
med lite eller ingen aktivitet. Ergo er det ikke blitt laget månedsrapport
for juni/juli/august.
------------Gjennomføring av valg. Etter en del diskusjoner på sosiale medier ser
styret seg nødt til å gå disse litt i møte. Før GF 2017 var styret i tett
kontakt med Eikeseth i NKK, nettopp for å forsikre oss om at valget som
skulle gjennomføres på GF dette året ble gjort på rett måte.
Det så vi oss nødt til på bakgrunn av erfaringer fra GF i 2016 som endte
opp med EGF.

Vi viser til korrespondanse mellom Eikeseth og nestleder:
Der vi har kommet med følgende spørsmål:
Styrets spørsmål med sort tekst, Eikeseth sine svar med rød!!

• Hvis det er f.eks. 50 stemmer totalt inkl. forhåndsstemmer og en
kandidat får følgende:
•
o 20 ja - 10 nei - 20 blank - hvordan telles blanke stemmer om de telles
med? Betyr de 20 at kandidaten er valgt?
o For å bli valgt må vedkommende oppnå:
o Det er 50 stemmer totalt – vedkommende må da få flertall, halvparten
av stemmene – halvparten av 50 er 25 + 1=26 stemmer
26 stemmer er nødvendig for å bli valgt i dette eksempelet.
o Ved 20 ja – 10 nei – 20 blanke er kandidaten ikke blitt valgt!
De blanke stemmene regnes også som avlagt stemme, og teller i samme
potten som nei-stemmene gjør.

o 20 ja - 20 nei - 10 blank, hvordan er det da?
o I dette eksempelet er det heller ikke oppnådd tilstrekkelig «ja-stemmer»
til at vedkommende er valgt. For å bli valgt her kreves 26 ja-stemmer.
26 stemmer er nødvendig for å bli valgt i dette eksempelet.
-------------Dobbeltutstilling sammen med Avdeling Hedmark/Oppland på
Hunderfossen må flyttes pga dobbelbooking av plass.

Vi må se på forutsetningene for å kunne gjennomføre LP/Rally-stevne
den helgen grunnet mange arrangementer den helgen. Ny plass må på
plass raskt. Annonse må lages.
------------På nytt ber vi om at våre medlemmer tar kontakt pr.mail hvis det er noe
de ønsker svar på!!
Referent: sekretær HJ

