
 
 

Styrereferat 3 oktober 2021 

Via Teams, alle til stede, 18.00 – 21.30 

 

• RAS – fremdrift 

2 styremedlemmer har jobbet med RAS. Det ble redegjort for hvor langt de har kommet, og det 
avholdes teams-møte med fag-gruppene så snart som mulig. Fremdriftsplan legges frem for 
styret så raskt som mulig etter møtene er avholdt. 

 

• KOMPENDIET – fremdrift 

1 styremedlem har jobbet med kompendiet og har vært i dialog med Charlotte Høier som har 
utarbeidet den Danske versjonen. Det blir sendt mail til NKK’s standardkomite angående 
oppdatering av rasestandarden på Collie Korthår, dette i henhold til den nye revideringen hos  
FCI. Denne må være godkjent før ferdigstillelse av kompendiet. Det utarbeides en videre 
fremdriftsplan. 

 

• WEBINAR 

Det jobbes videre med dette og ulike temaer som kan være aktuelle. 

 

• DOMMERE UTSTILLINGER 2022 

Det kom forslag på dommere til hoved-utstillingen i april. Det foreslås å benytte 1 dommer til 
Collierasene og 1 til Shetland Sheepdog. Det ble kommentert det økonomiske bilde i forhold til 
antall påmeldte, men da dette er årets hoved-utstilling ble det vedtatt å benytte 2 dommere.  

• HANNHUNDLISTEN 

Det ble diskutert hva slags type opplysninger som er relevant til en sånn liste. Og hva slags 
opplysninger som skal stå oppført på de enkelte hundene, samt premiegrad oppnådd på 
utstilling.  

Det ble og diskutert om de hannhundene som til enhver tid faller under begrepet matador-avl 
skal stå oppført på hannhund-listen som tilhører klubben.  

Det oversendes Avlsrådet for videre utredning. 

• FELLES ORGANISASJONSPARAPLY for klubb, avdelinger og kontaktgrupper. 

Leder har vært i kontakt med en avdeling, med bakgrunn i endring av navn på deres FB-side. 
Avdelingen har gitt tilbakemelding om at de ønsker å beholde navnet. 

  



 
 

• EVALUERING UTSTILLINGEN PÅ EVJE 

Utstillingskomiteen ga sin evaluering og det ble konkludert med at gavekort ikke er løsningen 
med valgt sponsor.  

Ellers ingen nevneverdige problemer. 

 

• ØKONOMI 

Gjennomgang av hovedregnskap slik det foreligger pr dags fra kasserer. 

Utstillingen på Evje gikk litt under budsjett da det ble noe færre påmeldt enn budsjettert med. 

Regnskapet for Colliebladet pr dags dato ligger innenfor budsjett, med gode inntekter via 
sponsorer, samt annonser. 

Det ble stilt noen spørsmål rundt utgiftene på webhotell og porto, ellers ingen kommentarer.  

 

• INNKOMMEN POST 

Sekretær gjennomgikk innkommen post. 

SAK 1. Innsendt av 1 medlem på bakgrunn av uttalelser i sosiale medier. Denne saken er avklart 
mellom partene.   

SAK 2. Innsendt av 1 medlem til styre og avlsråd, bekymringssak i forhold til sykdom på 2 hunder. 
Saken utredes videre i avlsrådet.  2 styremedlemmer sagt seg inhabile.      

 

• EVENTUELT 

Dommere på Hadeland er nå på plass, Tore Grønhaug dømmer Collie Langhår og Shetland 
Sheepdog. Christine Sonberg dømmer Collie Korthår. 

Spørsmål fra en aktuell sponsor om oppføring på reklameplass på klubbens side. Sekretær svarer 
denne.  

Det sendes mail til NKK’s utstillingsavdeling med bakgrunn i deltagelse av invitert rase på våre 
utstillinger som arrangeres samme helg som NKK avholder sine utstillinger. 

Oppfølging av sak fra 16 juni, der det blir etterspurt at alle avdelingene sender inn protokoll med 
årsregnskap så fort deres årsmøter er avholdet. Leder har forespurt NKK, og deres tilsvar sier at 
dette skal sendes inn til hoved-klubben. Dette gjelder da fra og med regnskapsåret 2021. 

 

Ref sign 

Sekretær Hilde Jensen                 

 

 


