
 
 

Styrereferat via Skype 24. april 2018 

Deltagere: Birgit, Margunn, Lise-Lotte, Thor Håkon og Hilde J 

 

Utstillingen    

• Det meste er på plass. Styret er fornøyd med det store antall påmeldte 
og håper på å få til noe sosialt lørdag kveld. 

 

Innkommen post 

• Mail fra ett medlem, som ønsker at vi nok en gang redegjør for 
svindelsaken, samt mulig hemmeligholdelse av dokument fra 
skriftgransker. Svindelsaken i sin helhet ble grundig gjennomgått på 
NCK's sin Generalforsamling 6/5-2017. Der ble også brev fra 
skriftgransker gjennomgått. Det refereres til gaven som ble gitt NCK og 
at styret skulle ha unnlatt å gi beskjed om at dette tilhører et 
redningsfond og ikke en del av driftsmidlene. Dette ble tydelig anført av 
kasserer ved gjennomgang av regnskap. 
 

• Samme medlem ønsker også at NCK går ut offentlig med en beklagelse 
om styrets og medlemmenes oppførsel ifm. lydopptak. Styret kommer 
ikke til å beklage eller unnskylde noe på vegne av styret eller deltakerne 
på årets GF. Styret ser fortsatt svært alvorlig på at det ble foretatt 
lydopptak uten at deltakerne på GF ble orientert om dette.  

 

• Henvendelse fra NSSK om mulig samarbeidet en helg i juni 2019. Dette 
stiller vi oss positive til, dog ønsker vi en dialog ang. plass, dommervalg 
etc. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

• Styret har mottatt tilbakemelding fra NKK vedr. våre nylig vedtatt lover. 
Lovene våre ble ikke godkjent ifm. punktet om å ha 10 ukers frist for 
varsling av kommende GF, evt. innsettelse i CB’s julenummer. Det er ikke 
lov å endre på denne paragrafen. Det betyr at vi i 2018 og frem til neste 
GF, må kjøre etter vedtatt lovmal fra NKK. Utover dette var det noen 
«skjønnhetsfeil» som skal rettes opp, som f.eks. (GF og ikke årsmøte 
mv.) 

 

• Søknad fra NCK avdeling Hedmark/Oppland om å få tildelt storcert til 
deres jubileumsutstilling i 2021. Enstemmig vedtatt. Hvis ikke NCK blir 
tildelt 2 storcert det året, tilfaller hovedutstillingen til avdeling 
Hedmark/Oppland det året. Søknad går sammen med vanlig søknad om 
utstilling for året 2021. 

 

Eventuelt  

• Angående rosetter lånt av Avdeling Hedmark/Oppland til fjorårets 
utstilling på Finstadbru, så ønsker kasserer å få en faktura fra 
avdelingen på tilsvarende beløp. 

 

Ref. Sign Sekretær 


