
 

 
 
 
 
Referat styremøte 20.03.2022 kl. 19.00 
 
Til stede: Tor Håkon Bjørnstad, Lise Lotte Wulff, Margunn Horstad, Geir Smeby, Lill Kristin Nilsen, Hilde 
Mathisen, Siv Kristin Thomassen, Vibeke Sætherskar, Mette Løland, Sandra Hammersland 
 
 
Sak 21/22 Referat av 23.02.2022 – referatføres under eventuelt 
 
Sak 22/22 Utstilling 
Nestleder har kontakten med avd Vestlandet. Og referer kort fra møte derfra.  
Diskuterte også noe rundt colliecamp på Morokulien i juni 22. Samarbeider med bruks, slik at vi mest 
mulig unngår at forskjellige arrangement krasjer og at medlemmer kan få med seg så mye som mulig. 
Prøver å få til et hands on/konstruksjons foredrag fredag ettermiddag. Pelsstellkurs, til hverdags og fest, 
samt undersøke muligheter for en lett innføring i collien som gjeterhund.  
 
Sak 23/22 Avlsrådet/RAS 
Leder i avlsrådet informerer. Avlsråd har mye å jobbe med fremover: Oppdretterkonferanse i november 
22, få satt igang arbeid med dommerkonferanse i 2023. Søknad om dommerkonferanse må være levert 
NKK innen 01.06.22  
 
Denne søknaden må inneholde alle momenter, sted, antall, økonomi og lignende. Det skal lages en ny 
spørreundersøkelse som skal brukes inn mot RAS og oppdretterkonferanse. Vi venter fortsatt på 
informasjon om RAS fra NKK, men vi vet at RAS kommer til å bli mye vektlagt fremover. Kompendiet- 
standardkomite. 
 
Man ønsker at så mange som mulig skal få muligheten til å være med på oppdretterkonferansen, men at 
det er en oppdretterkonferanse, og noe av de temaer som skal tas opp kanskje er av mindre interesse 
for vanlige medlemmer. 
 
Nytt medlem i avlsråde: Eva B. Ingebrigtsen. Nytt medlem i RAS-gruppen: Torill Rosenlund. 
 
Sak 24/22 Trykkeri 
Enstemmig vedtak på å bytte trykkeri fra Land trykkeri til Rolf Ottesen ut året 2022, tilbudet er rimeligere 
enn nåværende. Redaksjon sender epost til Land Trykkeri. 
 
Sak 25/22 Funksjonsbeskrivelsen justeringer 
Det gjøres en gjennomgang av funksjonsbeskrivelsen for å tydeliggjøre og samtidig gjøre noen 
korrigeringer i tekst. Når funksjonsbeskrivelsen endre, skal revisjonsnr. og dato settes inn. 
3 utgaver av CB- Vår, sensommer/høst og jul 
Klubbens hjemmeside bør ha en link til klubbens fb side. Link til lover og funksjonsbeskrivelse skal 
flyttes slik at de blir lettere å finne.  
 
  



 

 
 
 
 
 
 
Sak 26/22 Innkommet post 
Medlem har forespurt om profileringsartikler. Undersøker litt rundt dette- Kolon reklame 
 
Sak 27/22 Gjennomgang avdeling Innlandets årsmøte inkl. protokoll 
Styret har gjennomgått avdeling Innlandet sin protokoll og regnskap med følgende kommentar: 
Revisor og eventuelt vararevisor skal velges på årsmøtet/EGF ihht. avdelingens lov kapitel 5 § 5-2. 
 
Sak 28/22 Eventuelt 
Digitalt arkiv. Kjøpe inn 3 brukerlisenser 
Webinarer, logistikk ifbm webinarer.  
Referat fra møte 23.02.: 

Sak 19.22 
Gjennomgang av innkalling til GF, behandling av klage fra medlem angående tidsfristen på 
betaling av medlemskap. 
Sak 20.22 RAS verktøy 
Nestleder redegjorde om endringene som er kommet fra NKK. NKK har besluttet å innføre nytt 
verktøy/mal for RAS, som blir publisert til 1.7.2022 og ny og oppdatert RAS skal være ferdig og 
innlevert senest 1.6.2023. Tekst og presiseringer fra NKK legges ut på Norsk Collie Klubb 
Oppdretter Forum. 

 
Sign. Lill Kristin Nilsen, sekretær 


