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Møtereferat 07.12.2021 
 
Til: Norsk Collie Klubb 
Møtested: Elektronisk via messenger gruppen 
Tilstede: Tor Håkon Bjørnstad, Lise Lotte Wulff, Margun Horstad, Hilde Mathisen, Geir 

Smeby, Lill Kristin Nilsen, Randi Narvesen 
Referent Randi Lise Narvesen 

 

Sak 1.  
Evaluering Hadeland utstillingen: 

- Totalt var det 116 hunder påmeldt og av de kom ca. 8o stk. En stor takk til Lill Kristin som på 
kort varsel steppet inn som ringsekretær, da hun som skulle være ringsekretær ikke kunne på 
grunn av sykdom i familien. Vi retter også en stor takk til dommerne og skriver Hanna 
Jørgensen på NCK utstillingen.  

- En times forsinkelse ble det da systemet til NKK brøt sammen. Lill Kristin påpeker at en må ha 
med seg kritikker på papir, så en får avholdt utstillingen hvis teknikken svikter. 

- Meget god og hyggelig stemning rundt ringen, ros fra både sheltie og collie utstillere for bra 
arrangement. 

- Vi kommer tilbake til økonomi fra utstillingen neste styremøte, da alt ikke er klart enda. 

Sak 2:  
Aktivitetsplan for 2022: 

- Styret planlegger å avholde en sommer colliehelg med forskjellige aktiviteter i tillegg til 
utstilling. Dato for helgen kommer så fort som mulig + en aktivitetsplan for helgen. 

- Hoved utstillingen skal avholdes i Bergen samme helg som avd. Vestlandet sin utstilling. 
- Nestleder og kasserer blir klubbens kontakter med avd. Vestlandet. 
- Utstilling i Drammenshallen blir i oktober, flere raser i gruppe 1 er forespurt. 
- Nestleder sender forespørsel til dommere. 

Sak 3. 
RAS: 

- Nestleder skal kontakte Berit Klausen om hun vil bidra i RAS for Korthår. Avlsrådet vil sende 
ut skjema til klubbens oppdretter angående hva de mener innavlsgraden på collie skal være 

Sak4.  
Eventuelt: 

- Viktig at klubben ikke sier ja til collie på andre utstillinger den dagen de selv har utstilling. 
- Nestleder skal sjekke datoer til andres klubber utstillingen hvor Collien kan delta. 
- Styret har vedtatt å kjøpe office pakke til klubbens PC. 
- Viktig at når klubben får en mail eller annen forespørsel fra klubbens medlemmer, så må 

medlemmene få et svar snarest mulig. Det er også viktig at sakene blir hurtig behandlet.  
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