Styremøte 14. oktober
Tilstede: Birgit, Lise-Lotte, Hilde J, Catharina, Hilde M, Irene og Tor-Håkon. Gyldig forfall: Geir S. og Kjersti R.
Med på telefon Margunn på punkt 1, 2, 3 og 4. Med på telefon Hilde N B på punkt 9 innkommen post fra redaktør
angående Colliebladet.
1.

Oppsummering utstillinger 2018

•
•
•
•

Avholdt 4 utstillinger i år, alle med meget god deltagelse og gode tilbakemeldinger.
Kasserer gjennomgikk økonomien for utstillingene.
Snittdeltagelse på utstillingene avholdt av NCK/Underavdelingene i 2018 har gitt ett snitt på 81,62. I 2014 var
det på 69,9, 2015 på 55,5. Antallet i 2016 ga 66,7 og 2017 på 65,3. Altså en god økning.
Ønskelig at flere av styremedlemmene deltar på flere utstillinger.

2.
•
•
•
•
•

Utstillinger 2019
Hovedutstillingen flyttes til 8. juni.
Leder sjekker angående plass.
Søker om å få med en rase.
Sekretær forespør ringsekretær
Det jobbes videre med ulike forslag i forbindelse med Hovedutstillingen.

•
•
•
•

Utstillingen 21. september.
Dommer ok
Nestleder booker plass.
Sekretær booker ringsekretær og skriver

•
•

Rosetter? Vi sjekker ut litt priser etc.
Det jobbes videre med forslag til premier og sponsorer.

3. Utstillinger 2020
• Avdeling Vestlandet ønsker å avholde sin motsatt dag av NKK Bergen, 19/4-2020
• Avdeling Hedmark/Oppland ønsker å avholde sin motsatt dag av NKK Lillehammer, 16/8-2020.
• Avdeling Sørlandet ønsker å avholde sin 29/8-2020.
• Vi avventer svar fra Avdeling Trøndelag, Avdeling Te-Ve og Avdeling Rogaland
• Styret forespør kontaktpersonene i Troms Sør, Troms Nord og Tromsø om de kan ta ansvar for en ny
utstilling i regi NCK motsatt dag av NKK Tromsø.
• Forespørsel fra Avdeling Hedmark/Oppland om samarbeid med hovedklubben om en dobbelutstilling i mai
2020. Etter noe diskusjon ble det vedtatt at vi forsøker dette i Pinsen 2020. Leder forespør om plass.
• Dobbelutstilling i Drammensområde 17.-18.10-2020. Nestleder booker plass.
4. Økonomi/Regnskap
• Kasserer tok en rask gjennomgang av økonomien så langt i år.
• Vi tar ett eget skypemøte i nær fremtid for en dypere gjennomgang.

www.nck.no

5. Generalforsamlingen 2019
• Avholdes 24. mars 2019, på Nebbenes Kro, Sørgående.
• Forslag til kandidater skal være foreslått for valgkomiteen innen 9. februar.
• Saker må være oss i hende innen 9. februar.
• Medlemskap må være betalt innen 9. februar for å fremme saker, og for å være stemmeberettiget.
• Gjennomgang av ulike saker som må behandles.
6. Hjemmesiden
• Nestleder sjekker mulighet for en lukket medlemsportal kun for medlemmer av NCK.
• Opprette en gruppe på Facebook for valper til salgs/foretatte parringer og omplasseringer som linkes direkte
inn til hjemmesiden.
7. RS 2018
• Leder deltar.
• Gjennomgang av sakslisten for møte.
8. Saker fra Avlsrådet.
• Gjennomgang av ulike forslag fra avlsrådet.
9. Innkommen post.
• Forespørsel fra avdeling Hedmark/Oppland, om mulig samarbeid med hovedklubben om en dobbelutstilling i
2020, dette ligger under punktet utstillinger 2020. Vedtatt at vi avholder dobbelutstilling i samarbeid med
avdeling Hedmark/Oppland.
• Mail fra Valgkomiteen. Leder i valgkomiteen ønsket en tilbakemelding fra styret hvordan dynamikken er
internt i styret. Samt om det er noen egenskaper vi savner. Sekretær svarer på denne..
• Mail fra redaktør angående CB, redaktør deltok via telefon. Redaktør ønsket å gå gjennom ulike forslag om
hvordan gjøre bladet bedre. Hun ønsket også å få utdypet retningslinjer i forhold til stoff og bilder.
• Søknad om økonomisk støtte. Mottatt søknad fra medlem om økonomisk støtte i forbindelse med en
konferanse. Et enstemmig styre beklager at dette finnes ikke rom for dette i forhold til budsjett. Sekretær
svarer på denne.
10. Eventuelt
• Styremedlem/varamedlem: Kjøreutgifter dekkes etter klubbens egne satser i spesielle tilfeller/ behov.
Ref. Sign. Sekretær Hilde Jensen
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