EKSTERNT styrereferat fra 02.05.2021 via Teams
Til stede: Tor-Håkon Bjørnstad, Lise-Lotte Wullf, Margunn Horstad, Geir Smeby,
Jeanette Sørlie, Hilde Mathisen, Birgit O. Bratlistuen og Hilde Jensen.
Gyldig fravær: Lill-Kristin Nilsen
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Kommunikasjon.
o ALL kommunikasjon på mail SKAL gå via sekretær.
Arbeidsbeskrivelse/fordeling av oppgaver.
o Alle styremedlemmer bes tenke igjennom dette frem til neste møte.
Utstillingskomite.
o Forslag fra styreleder om å opprette en utstillingskomite. Komiteen
skal til enhver tid bestå av 1-3 styremedlemmer, som danner
grunnlaget for komiteen. Denne innhenter da andre medlemmer
som skal bistå rundt avholdelse av utstillinger etc. Jeanette Sørlie blir
hovedmedlem, og Birgit O. Bratlistuen og Hilde Jensen bidrar med
å starte den opp.
Materialforvalter.
o Diskusjon rundt plassering av henger, spesielt på vinterstid.
Avventer videre med dette til neste styremøte. Birgit O. Bratlistuen
blir materialforvalter av alt det som ikke oppbevares i henger.
Teams/Webinar.
o Punktet tas opp ved neste styremøte. Da det må innhentes priser på
foredragsholdere etc.
Opprette kontakt med avdelinger og kontaktpersoner.
o Noen avdelinger fungerer veldig bra, andre ligger litt nede.
Styreleder ønsker å avholde teamsmøte med lederne i avdelingene
og kontaktpersonene. Dette jobbes det videre med til neste
styremøte.
Brukskomite/Avlsråd.
o Utsatt til neste styremøte.
Takke avtroppende styremedlemmer.
o Lages ett innlegg i forhold til dette på klubbens FB-side og
hjemmeside. Det presiseres at 1 styremedlem ikke har trukket seg,
men valgte å takke nei til 1 ekstra år. Dette ekstra året har kommet
på bakgrunn av Covid-19 og avlyst GF i 2020.

•

Eventuelt.
o Utdeling av Mestvinnende Rosetter i bruksgrener og eksteriør.
Varamedlem sjekker ny leverandør i forhold til pris. Utdeling vil
foregå på klubbens første utstilling i 2021, på Evjemoen 25 juli.
o Utstillingen 25 juli. Der er det meste på plass, nyopprettet
utstillingskomite jobber videre med det resterende.
o Avlsrådet: Collieseminar rettet mot oppdrettere. Dette er jo og noe
foregående styre har ønsket å få avholdt.
o RAS. Det er nå opprettet arbeidsgrupper for begge hårlagene.
o Sekretær ber om at referatene blir fortløpende publisert så fort alle
styremedlemmer har godkjent disse. Disse skal publiseres senest 1
uke etter avholdt styremøte. Det samme gjelder månedsrapporter.
Dog blir det ikke skrevet månedsrapport de månedene det avholdes
styremøte.
o FB-siden. Der legges alle styremedlemmer inn som redaktør og kan
dermed poste innlegg som Norsk Collie Klubb.
o Styremøter. Det legges opp til nå i startfasen med ny styreleder
møte ca 1 gang pr. måned.
o Neste styremøte. Onsdag 2 juni klokken 18.00 via teams.

Ingeberg 04.05.2021
Ref Sign Sekretær Hilde Jensen

