
 
 

 

 

Referat styremøte 22 februar 2020 

Til stede: Birgit O. Bratlistuen, Margunn Horstad, Jeanette Sørlie, 

 Tor-Håkon Bjørnstad og Hilde Jensen. 

 Lise-Lotte Wulff med via skype etter punktet regnskap. 1 punkt under innkommen post er referatført av 
styreleder, da Hilde Jensen var inhabil under dette punktet. 

 

1. Regnskap.  
o Kasserer hadde en grundig gjennomgang av regnskapet for 2019, med forklaringer og 

kommentarer.  

 

2. Saker til GF 2020.   
o Gjennomgang av saker fra styret til GF 

 

3. Innkomne saker til GF   
o Gjennomgang av innkomne saker til GF 

 

4. Valg 2020 
o Gjennomgang av valgliste og årsberetning fremsendt av valgkomiteen. 

 

5. Rosettbestilling for utstillingene i 2020. 
o Det bestilles til Hovedutstillingen, Tromsø, og begge dager i Drammen i oktober. 
o Sekretær sender forespørsel til avdelingene som skal avholde utstillinger i år, om de 

ønsker å sambestille med hovedklubben. Vi fortsetter å bestille fra The Premiere Rosette 
Company i England. 

 

6. Avlsanbefalinger. 
o Vi ser tendensen til en økning av oppdrettere som velger å benytte hunder med C-hofter i 

avl. Derfor ønsker vi å fremsette en sterk anbefaling til de som benytter c-hofter i avl. 
Hvis det skal benyttes C-hofter i avl, SKAL disse parres med A-hofter.  

o Det påligger oppdrettere ett særskilt ansvar angående avkom fra disse kombinasjonene 
angående røntging av alle avkom fra kullet. 

o Avlsanbefalingene revideres 

 

7. Mestvinnende/Klubbvinner. 
o Presisering av reglene, sekretær sender nestleder endringene som må gjøres. 

  



 
 

 

 

8. Innkomne saker 
o Innkommen post fra redaksjonen. De ønsker at det blir laget ett standard skjema for 

innsending ar resultater i forbindelse med spalten «Vi gratulerer». Skjema er utarbeidet, 
og resultatet som da kan publiseres i den spalten er Cert, Bir/Bim, gruppeplasseringer og 
Bis-plasseringer, samt NKK-registrerte championattitler. Kun innsending på disse 
skjemaene er gyldig i forhold til publisering i CB. Skjema for innsending av skjemaer til 
Klubbvinner og mestvinnende blir utarbeidet i samarbeid mellom redaksjonen og 
sekretær. En del justering i forhold til hjemmesiden er ønskelig, vi tar det til etterretning 
og vil bli gjort.   

 

o Innkommen post fra medlem.  Saken omhandler oppføring på oppdretterlisten, samt 
oppfordring om å slette ett konkret kennelnavn fra oppdretterlisten. 1 styremedlem meldt 
inhabil og deltok ikke under behandling av saken. Referatført av styreleder. Pr dags dato 
har ikke klubben noen krav for oppføring på oppdretterlisten. Det er også andre 
oppføringer på listen som ikke pr dags dato har hatt sitt første kull for eksempel. Klubben 
ønsker alle velkommen, også de som er i startgropen eller av ulike årsaker på enkelte 
tidspunkt ikke har hunder de kan avle på. Det har gått ut informasjon i begge CB i 2019 
med oppfordring om at de som eventuelt ikke ønsker å stå på listen gir beskjed om dette. 
Styret vil ikke foreta noen fjerning av oppføring på oppdretterlisten på bakgrunn av den 
innsendte saken. Dette på bakgrunn av at NCK ikke har noen konkrete krav for oppføring 
på listen, samt at opplysninger i innsendte sak ikke medfører riktighet.    

 

o Henvendelse angående hannhundeier.  Sekretær svarer på denne. 
 

9. Eventuelt. 
o Innkommen post fra medlem. Ønskelig med referat fra de ulike komiteene i hvert 

Collieblad. De ulike komiteene oppfordres til å sende inn til hvert nummer av CB. Samt 
ønskelig med referater fra klubbkontaktene og avdelingene i hvert nummer, redaktør 
sender oppfordringen videre. 

o Premier utstillinger. Alle jobber videre med dette. Samt sender forespørsler til ett par 
aktuelle sponsorer. 

o Dommere i Drammen: nestleder sender forespørsler 
o Dommer i Tromsø: En aktuell dommer forespørres. 
o Intern sak 
o Hovedutstillingen: Felles grilling lørdag kveld med begge dommerne. Klubben fyller 85 år, 

jobber med å få på plass en markering i anledning jubileet.  Alle styremedlemmene 
«legger hoder i bløt» for å finne på noe gøy. Det bestilles marsipankake.  

o Utdeling av Klubbvinner/mestvinnende vil foregå på Hovedutstillingen. 
o Avslrådet/RAS. 2 grupper opprettes, 1 for hvert hårlag. Styreleder deltar i begge.  
o Avlsrådet ønsker godkjenning på nytt medlem.  
o Facebooksiden vil bli benyttet som en ren informasjonskanal fra styret og ut til 

medlemmene. Stenges også for kommentarer på innlegg. 
 
Ref sign Sekretær Hilde Jensen, samt styreleder på 1 punkt     

 

 

 


