
 

 

EKSTERNT 

Styrereferat 31 oktober 2021 

Via Teams, 18.00 – 21.08  

Til stede: Tor-Håkon Bjørnstad, Lise-Lotte Wulff (forlot møtet 21.05) Margunn Horstad, Geir Smeby, 
Hilde Mathisen, Jeanette Sørlie, Birgit O. Bratlistuen og Hilde Jensen 

Gyldig fravær Lill Kristin Nilsen, Geir Smeby inn som styremedlem. 

1. Referatføre vedtak gjort på styrechatt. 

Referat fra forrige styremøte godkjent. 

2 navngitte dommere til hovedutstilling Bergen 2022 vedtatt. 

Vedtatt og sende inn til NKK angående sak om innavl. 

2. Utstillinger 2022, status. 

2 dommere er uformelt forespurt, det sendes nå en offisiell henvendelse. 

Sted: Bergen Turnhall booket. Leder i utstillingskomiteen tar kontakt med leder i Avdeling 
Vestlandet for videre dialog. 

Utstilling 30 oktober: Foreslås og invitere flere raser.  

3. Utstilling Hadeland, status. 

Alt er i rute. 

4. Bekymringsmelding, ferdigmelding fra avlsrådet. 

Behandlet og avsluttet. 

5. Økonomi. 

Lånet til NKK er nå i sin helhet tilbakebetalt. 

Noe salg av pins-sett. 

6. GF 2022 for regnskapsåret 2021. Fysisk/digitalt møte. Fastsettelse av dato. 

GF 2022 blir avholdt 6 mars 2022.  

Det jobbes med å sjekke flere ulike alternativer på digital plattform.  

Alternativet blir fysisk GF på Nordgående Kro Nebbenes. Leder booker denne. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Funksjonsbeskrivelse. 

Utkast til funksjonsbeskrivelse er utarbeidet av Geir Smeby, Lise-Lotte Wullf og Margunn Horstad. 
Diskutert noen punkter som endres, styret har frist til 7 november med å komme med ytterligere 
endringer. Når funksjonsbeskrivelsen er godkjent av styret blir den lagt ut i sin helhet på NCK 
sine nettsider. 

8. Innkommen post. 

Henvendelse fra valgkomiteen. Behandlet og besvart, det blir sendt inn tilbakemeldinger 
enkeltvis.  

Forespørsel fra Avdeling Innlandet om ny vandrepokal til Collie Korthår som er vunnet til odel og 
eie, vedtatt og bestilles. 

Henvendelse fra sponsor. Behandlet og videresendt redaksjonen. 

9. Eventuelt. 

Styremedlem har innhentet avtale med Nye.sko.no som gir medlemmer i NCK 20 % på kjøp i 
nettbutikk. 

Satt opp eget styremøte for gjennomgang av sakspapirene til RS, den 9 november.    

Styreleder etterspør skriftlig kommunikasjon mellom tidligere styreleder og Gjøvik Politikammer. 
Kommunikasjon ved personlig fremmøte mellom tidligere styreleder og Gjøvik Politikammer.    

Tilgang til eierdata i Dogweb flyttet mellom funksjoner i styret.  

Leder: Charlotte Høier ønsker ikke noen kompensasjon i forbindelse med at klubben benytter 
hennes utgave av Kompendiet. Hun foreslår for at NCK donerer en vandrepokal/vandreskjold. 
Vedtatt. Det utarbeides en statutt for denne. Leder kjøper inn denne. 

Neste møte 9 november klokken 17.30, agenda gjennomgang av sakspapirer. 

Ref sign sekretær Hilde Jensen 

  

           

 

 

   


