Til Norsk Shetland Sheepdog Klubb
Med bakgrunn i uroen i Norsk Shetland Sheepdog klubb hvor vår raseklubb er nevnt som en «aktør»
ønsker vi å komme med en uttalelse om i forhold til vår korrespondanse med NSSK.
•

02. Februar mottar nestleder en henvendelse fra leder av interimstyret Eva Tønnesen.

I eposten presiserer hun at de i denne styreformen har svært begrensede fullmakter.
Hun spør i eposten om det kunne være mulig for NSSK å søke om å ha med collie på deres utstilling
16.06 dersom de søker om denne datoen som er motsatt dag av hva vi har søkt om.
Nesteleder i NCK gir kort tilbakemelding om at det er ok om NSSK ønsker å ha med collie motsatt dag
av vår utstilling 15.06.
•

03.03.2018 avholdes Generalforsamling i NSSK og nytt permanent styre blir valgt.

•

14. Mars mottar NCK en ny mail fra NSSK.

Eva Tønnesen informerer her om at NSSK har avholdt GF og at hun er valgt som leder samt at de er i
ferd med å etablere en utstillingskomite og at denne vil bli oppnevnt med leder 26.04.
Hun skriver at NSSK ønsker å signalisere at det hadde vært spennende om vi kunne få til et
samarbeid rundt utstillingshelgen 15-16. juni 2019.
Hun forteller videre at NSSK sitt storcert er flyttet til denne helgen og informerer kort om at de også
ønsker å ha uoffisielle aktiviteter innen agility og rally for sheltie og collie samt at de håper vi kunne
tenke oss å være med på dette.
•

Denne eposten ble liggende i systemet vårt ubesvart

•

26.03.2018 avholder NSSK styremøte og det blir protokollført et styrevedtak om at den
aktuelle helgen avholdes i et samarbeid med NCK. I følge protokollen er leder samt medlem i
utstillingskomiteen tilstede på dette møtet.

•

10. April mottar vi overnevnte mail på nytt fra Eva Tønnesen, mailen er sendt med kopi til
leder av utstillingskomiteen samt medlem i utstillingskomiteen.

•

26.04.2018 etter styremøte i NCK sendes tilbakemelding til NSSK i anledning det forespurte
samarbeidet 15-16. juni 2019. Vi er fortsatt positive til dette samarbeidet og med bakgrunn i
styrevedtaket NSSK 26.03 fremmer NCK sine synspunkter i forbindelse med helgen. Kopi av
svar går også til alle 3 i NSSK

Org.nr. 998381894
www.nck.no

•

30.05.2018 mottar NCK en kort mail fra leder i utstillingskomiteen.
Mailen inneholder beskjed om at NSSK har avvist vår utstilling 15.06.2018 med begrunnelse
at NSSK skal ha utstilling over 2 dager med kun Shetland Sheepdog.

•

05.07.2018 mottar NCK mail fra leder i NSSK.
Hun gir her tilbakemeldinger på våre synspunkter for samarbeidet rundt denne helgen. Hun
presiserer at videre praktisk samarbeid mellom klubbene vil håndteres av NSSK sin
utstillingskomite, men siden hun hadde vært i kontakt med oss i februar ønsker hun å være
deltagende i avklaringen rundt denne helgen.

•

06.07.2018 mottar vi ytterligere en mail fra leder i NSSK
Her opplyser hun at hun er blitt gjort oppmerksom på vår informasjon ang den aktuelle
helgen publisert etter avvisningen i Mai.
"3. I april i år fikk vi en henvendelse fra leder i Norsk Shetland Sheepdog Klubb, der de ønsker
å inngå ett samarbeide med dobbeltutstilling også i 2019. Vi stiller oss meget positive til dette
og gir tilbakemelding på dette etter avholdt styremøte i slutten av april. I mai mottar vi ny
mail der de trekker tilbake sin forespørsel om samarbeide om dobbelutstilling i juni 2019.
Dette finner vi litt merkelig."
Leder i NSSK er ikke kjent med at NSSK har avvist vår utstilling denne helgen.

•

Leder av NCK og leder av NSSK har en telefonsamtale 06.07.2018 der vi snakker om mulige
løsninger for å få til en helg som for begge klubber vil være god. Det informeres om at NSSK
skal avholde styremøte førstkommende Mandag og at vi vil få en tilbakemelding etter dette.

•

10.07.2018 legger NSSK ut på sin Facebook side at leder Eva Tønnesen har valgt å trekke seg
fra sitt verv.
«Bakgrunnen for dette er uenighet rundt avvikling av klubbens hovedutstilling i 2019, der
leder ønsket å holde på en avtale som hun hadde inngått med Norsk Collieklubb om
samarbeid denne helgen, mens resten av styret ønsket å kansellere denne avtalen og få
tilbake todagers utstilling, kombinert med bruksaktiviteter som agility, rallylydighet, samt
gjerne også et avlsforedrag eller andre aktiviteter. Å kansellere avtalen med Collieklubben
følte leder gikk så imot hennes innstilling at hun valgte å trekke seg.»
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Vår opplevelse av dette er på ingen måte at Eva Tønnesen som leder av NSSK har inngått
en avtale med NCK på egenhånd.
Den første kontakten i denne saken var som vist over 02.02.2018 da NSSK måtte søke om
utstillinger for 2019. Det ble på dette tidspunkt ikke gjort noen form for avtale annet enn at
NCK bekreftet at NSSK fikk ha med collie på sin utstilling 16.06.2019.
Frister i NKK systemet er klubbene nødt til å forholde seg til og dermed måtte interimstyret
ta noen beslutninger i dette tilfellet.
Videre korrespondanse har skjedd etter at permanent styre er valgt og purring på saken ble
kopiert inn til både leder i utstillingskomiteen Dag Christer Lie og medlem i
utstillingskomiteen Vera Schølberg da komiteen på dette tidspunkt var på plass. Begge to var
for øvrig også tilstede på styremøte 26.03.2018 hvor det er protokollført at denne helgen
skal avholdes i samarbeid mellom klubbene.
NCK stiller seg fortsatt noe undrende til utviklingen i denne saken og finner det kritikkverdig
at NSSK først avviser utstillinger i mai måned, hvor all annen utstillingsaktivitet normalt skal
være på plass 1.2.2018 for utstillinger 2019 ihht. NKK sine anmeldelsesfrister og NCK i god tro
har oppfattet det som et videre samarbeid i 2019, da tidsfristen inn mot NKK var utløpt og
med referanse til deres styrevedtak.
Vi skal samtidig understreke at NCK fortsatt ønsker et samarbeid, slik det har vært i mange
år.

Med vennlig hilsen
Norsk Collie Klubb
Sign. Birgit O. Bratlistuen
Styreleder
CC:

Styret i Norsk Collie Klubb, Norsk Kennel Klubb
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