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Møtereferat  
16.01.2022 
1 
Til: Norsk Collie Klubb 
Møtested: Elektronisk via messenger gruppen 
Tilstede: Tor-Håkon Bjørnstad, Lise Lotte Wulff, Margunn Horstad, 

Hilde Mathisen, Geir Smeby, Lill Kristin Nilsen, Randi Narvesen 
Referent Randi Lise Narvesen 

 

Sak 1. Utstilling Vestland /NCK’s Hovedutstilling 02.04 03.04 2022  

Hallen som utstillingen skal være i har  glatte golv. 

 Avd Vestland vil kjøpe matter da de mener det blir problemer i hallen da golvet er veldig glatt. 

Styrets representant Margun Horstad skal ha et møte med avd Vestlandet 19. januar og diskutere 
utstillingene. 

Sak 2: GF 2022 

Det er bestemt at vi skal ha fysisk GF, vi må da ha større lokaler, da smittevern må bli ivaretatt. Styreleder 
vil undersøke leie av lokale rundt Gardemoen. Ble besluttet at styret vil streame GF så medlemmer som 
ikke har mulighet til å komme kan «være med» på den måten. 

Samtidig poengteres det at alle som ikke kommer fysisk må forhåndstemme på medlemmer til styre og 
saker som er oppe til avstemming. Skal du ha muligheten for å ha gyldig stemmerett, må kontingenten 
være innbetalt senest 23.01.2022.  

Sak 3. Økonomi 

Gjennomgang av økonomien viser et meget godt resultat for 2021. 

Sak 4. Gebyrer. 

NKK har satt opp dommergebyr for utstillinger til kr. 1680,00 

NCK’s styre har enstemmig vedtatt å høyne utstillingsgebyr for voksne til kr. 400,00, valper kr. 
300,00 

Sak 5. Skal collie kunne delta på andre utstillinger på den dagen som NCK eller AVD har 
utstilling. 

Lill Kristin spurte om collien kunne delta på utstillingen Vollan Nordfjordbotn som skal avholdes samme 
dag som Vestland og Hovedklubben. Styret bestemte at hvis avstanden er 120 mil eller mer, er det OK . 
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Sak 6. Webinar teams fra valp til voksen + mentalitet  
Hilde Mathisen har snakket med Margareta Carlsson som har sagt seg villig til å ta den saken. Kommer 
tilbake med dato. 

 

Eventuelt 

Styreleder vil at NCK skal være mer synlig på sosiale medier,  det jobbes med den saken. 

 

Neste styremøte 25.01.2022 kl 19.00 
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