Eksternt styrereferat 17.02.2021 via skype
Deltakere: Birgit O. Bratlistuen, Margunn Horstad, Lise-Lotte Wullf,
Hilde Mathisen, Irene S.Tempelen, Jeanette Sørlie, Geir Smeby,
Tor-Håkon Bjørnstad og Hilde Jensen
Gyldig fravær pga sykdom Catharina Engebretsen

•

Evaluering av året 2020.
Det meste som var planlagt av aktiviteter ble avlyst, blant annet årets hoved-utstilling
som også skulle markere vårt jubileum. Vi må bare se oss fornøyd med at vi klarte å
gjennomføre 3 utstillinger i regi hoved-klubben. Dobbelutstillingen i Vikersund i oktober
ga oss mange positive tilbakemeldinger, dette tar vi med oss videre. Saker som styret
skulle jobbe med, blant annet fullføring av RAS-dokumentet ble utsatt.
Kasserer tok en rask gjennomgang av regnskapet for 2020, med ett positivt resultat, selv
med en donasjon til Norsk Kennel Klubb.

•

Dommer utstillingen i mai 2021
Vi forespør en aktuell dommer, samt en reservedommer, begge bosatt i Norge. Så lenge
situasjonen rundt Covid-19 er så uviss tar vi ikke sjansen på å invitere dommer/dommere
utenfor Norges grenser.
Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er årets hoved-utstilling som tidligere annonsert,
men en spesialutstilling. Klubben har fått tildelt 3 ekstra Stor-Cert som kan benyttes
utenom det vi har fra før, på bakgrunn av avlyste NKK-utstillinger.
1 styremedlem forespør aktuell fôrleverandør om de kan være fôrsponsor.

•

Søknader utstillinger 2022
Vi har mottatt tilbakemeldinger fra Avdeling Vestlandet, Avdeling Rogaland og Avdeling
Innlandet om at de ønsker å avholde i 2022, fortrinnsvis motsatt dag av NKK avholder sine
i de respektive områder. Vi avventer svar fra Avdeling Sørlandet og Avdeling Trøndelag.
Vi avventer om det kan være aktuelt å arrangere en i Tromsøregionen.
NKK har utsatt søknadsfristen til 01.08.2021!
Mottatt søknad fra Avdeling Innlandet om samarbeid om en dobbeltutstilling Pinsen 2022.
Dette som en erstatning for den som ble avlyst i 2020. Enstemmig vedtatt.
Hoved-klubben arrangerer 4 juni 2022 og Avdeling Innlandet 5 juni 2022, Mjøs--regionen.

•

Henvendelse fra Avdeling Innlandet om ny vandrepokal
Henvendelse fra Avdeling Innlandet om ny vandrepokal til Collie langhår, da denne ble
vunnet til odel og eie i 2020. Enstemmig vedtatt.

•

GF 2021 – Hva gjør vi?
Styreleder har sjekket mulighetene for avholdelse digitalt, men pr i dag finnes det ikke
noe system som er godt nok til at det kan avholdes på en slik måte at medlemmenes
rettigheter blir ivaretatt. På grunn av Covid-19 situasjonen utgår Nebbenes Kro. Styret er
i dialog med aktør med lokaler som pr i dag er godkjent av kommuneoverlege for inntil
200 personer, dette for å sikre et trygt møte.

•

Støtte til dommerkandidater
Mottatt søknad om støtte til dommerutdanning fra 2 medlemmer, begge med lang fartstid
innen rasene. Styreleder redegjorde litt om det rundt støtte fra raseklubben ville tilsi.
Enstemmig godkjent. Vi ønsker de begge lykke til!

•

Innkommen post
Mottatt henvendelse fra Brukskomiteen angående endringer/fjerning/ ny pris i forhold
reglene i ulike Bruksgrener. Enstemmig vedtatt og vi påpeker at vi synes dette er meget
bra av komiteen!

Henvendelse fra ett trykkeri. Vi overlater forespørselen til redaktør og ber henne ta
kontakt med vedkommende angående priser etc.

•

Eventuelt
Angående utstillinger i 2021. Vi har pr i dag mottatt 3 ekstra sett med Stor-Cert som da
vil bli fordelt på Avdeling Trøndelag, Avdeling Sørlandet og Avdeling Innlandet sine
utstillinger.
Vi avventer angående hva som skjer med Klubb-vinnerkonkurransene. Dette avhenger av
NKK og eventuelt flere avlysninger, som igjen fører til 1 ekstra Stor-Cert til, som
eventuelt kan videreføres til en avdeling.

Ref sign sekretær

