
 
 
 
Styremøte 02.10.2022  
 
Til stede: Tor Håkon Bjørnstad, Lise Lotte Wulff, Lill Kristin Nilsen, Hilde Mathisen, Siv 
Kristin Thomassen, Vibeke Sætherskar, Geir Smeby, Margunn Horstad, Mette Løland, 
Sandra M Hammersland 
 
Sak 57.22 Saker behandlet på styrechat 
Ingen saker behandlet på chat siden forrige styremøte. 
 
Sak 58.22 Utstilling Drammen 
Redaktør med på møtet.  
Gått igjennom diverse ifbm med utstillingen. 
 
Sak 59.22 Oppdretter konferanse 
Gjennomgang endringer ift tidligere bestemt lokasjon.  
 
Sak 60.22 Medlemsregister 
Medlemsregisteret har flere utfordringer og ukorrekte uttak av rapporter. Dette betyr at 
flere ikke får Colliebladet, noen blir fakturert flere ganger og det har til og med 
forekommet at noen er blitt slette. Styret ser på dette og melder inn til NKK. 
 
Sak 61.22 Økonomi 
Områder i landet som har hatt avdelinger som er nedlagt, overførte penger de hadde på 
konto til hovedklubben. Disse pengene har stått på egen konto merket avdelingens navn. 
Kasserer foreslår at disse pengene skal gå til de områdene som har opptjent midlene. Et 
enstemmig styre støttet forslaget samt at avdelingene det gjelder, kan søke hovedklubben 
om å bruke midlene til planlagte aktiviteter, ved at de i sin søknad setter opp oversikt over 
planlagte aktiviteter og kostnader, samt eventuelle planlagte inntekter. Dette gjelder 
tidligere avdeling Nord (kr. 13.000) og avdeling TE-VE (Telemark/Vestfold) (vel kr. 25.000).  
 
Sak 62.22 Kontaktpersoner rundt i landet 
Hvordan fungerer dette? Tanker rundt dette. Tenke nytt, få inn nye personer med 
interesse for å få i gang aktiviteter. Styret ønsker innspill fra avdelinger og kontaktgrupper. 
 
Sak 63.22 Fordeling av klubboppgaver 
Gjennomgang.  Viktig for klubben at flere i styret kjenner til og kan utføre oppgavene til 
hverandre. Pågående aktivitet internt i styret. 
 
Sak 64.22 Innkommet post 

1) E-post fra 3 om å få være dommerelev/SPA ved klubbens utstilling i Drammen.  
 

2) E-post fra Avdeling Innlandet tilsvar til utallige henvendelser fra styreleder til leder 
av avdelingen om et uformelt møte, med grunnlag i e-post fra mai måned med 
beskyldninger om motarbeidelse m.m. På tross av flere henvendelser pr. e-post, 
sms, telefon, har det ikke lykkes å få til en åpen dialog og et uformelt møte. 
Bakgrunnen for innkalling til uformelt møte, er e-post fra leder av avdeling 
Innlandet i mai måned hvor det fremsettes anklager om å motarbeide avdelingen, 
kaste mørke skygger over avdelingen og uprofesjonell oppførsel fra styret samt at 
hovedstyret måtte legge til side personlige og venners venner meninger.  



 
 
 
 
Litt historikk: 17.12.2021 sendte leder i avd. Innlandet forespørsel om utstilling for 
2022, med ønske om avholdelse den 13.8. og med ønske om avvisning av 
Sunndalsøra utstillingen og Stange utstillingen lørdag, men med ønske om å 
godkjenne Norsk Dalmantiner Klubb sin utstilling søndag 14.8 i Stangehallen.  
Hovedstyret etterkom alle ønskene. I mai dukket det opp forespørsel gjennom 
klubbens utstillingssystem, med ønske om å avholde enda en utstilling, dagen etter 
den allerede godkjente 13.8., ønsket var da en dobbeltutstilling som skulle foregå 
den 14.8. 
Det skal noteres at avd. Innlandet ikke varslet hovedstyret om ønsket i forkant. 
Hovedstyret vedtok enstemmig å avvise utstillingsønsket med henvisning til at 
avdelingen spesifikt hadde ønsket å ha Norsk Dalmantiner Klubb sin utstilling 
dagen etter. Hovedstyret mener ikke vi skal eller kan overkjøre allerede inngåtte 
avtaler. 
Det skal samtidig informeres om at NKK vedtok å åpne for dobbeltutstillinger i 
2022 og at dette er informasjon som er rettet mot klubber og forbund. 
Informasjonen/vedtaket er ikke rettet mot klubbers og forbunds interne 
organisering. Referanse NKK’s Særkomite for utstillinger av 9.9.2021: «NKKs 
særkomite for utstilling vedtok at klubber, forbund og regioner kan avholde doble 
utstillinger, dvs. alle raser to påfølgende dager. Deltakelse for ulike raser må som 
tidligere godkjennes av den aktuelle raseklubb.»  

 
Styret har, via ny hjemmeside til avdeling Innlandet, bemerket seg at det i referat 
fra august er referatført at hovedstyrets leder ikke har meldt sin interesse for 
innkalling om å møte med hele styret i avdelingen. Saken gjelder ikke møte med 
hele avdelingen, men en invitasjon til uformell dialog mellom hovedstyrets leder 
og leder av avdeling Innlandet. Dette har ellers foregått med alle andre avdelingers 
ledere samt flere kontaktgrupper. 

 
Styret vedtok på ekstraordinært møte 9.10. å opprettholde vedtak med ønske om å ha en 
åpen dialog mellom hovedklubbens styreleder og leder av avdeling Innlandet. 
Hovedstyrets mål er et godt samarbeid med avdeling Innlandet og på lik linje med 
samarbeidet slik det fungerer med de andre avdelingene til klubben.  
 
Sak 66.22 Eventuelt 
Alle kontaktgrupper/avdelinger skal i god tid sende inn informasjon med ønsker om større 
samlinger og uoffisielle utstillinger til hovedklubben. Dette for å gjøre det lettere for alle å 
få til et vellykket arrangement, og for å få en samlet oversikt over tilbud og aktiviteter rundt 
om i landet. Dette vedtaket gjelder ikke vanlige treff rundt om i landet. 
 
Referent: Lill Kristin Nilsen 


