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Møtereferat  
30.01.22 
 
Til: Norsk Collie Klubb 
Møtested: Elektronisk via messenger gruppen 
Til stede: Tor-Håkon Bjørnstad, Lise Lotte Wulff, Margunn Horstad, 

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

 

Sak 10.22 Avdeling Innlandet 

Da denne saken omhandler Avd. Innlandet, er både referent og et styremedlem inhabile og satt på 
pause under saksbehandlingen 

Nestleder tar referat på denne saken. 

Referatføre sak som hovedstyret har behandlet på ekstraordinært styremøte 27.1.2022, som omhandler 
avd. Innlandet.  

Klage sak 9.22 – Epost fra styremedlem i Avd. Innlandet, som ble utestengt fra styrets chat, som er Avd. 
Innlandet sin eneste kommunikasjonskanal og flere grupper på FB etter at styremedlemmet hadde 
sendt e-post til avdelingens valgkomite. Hovedstyret ønsket å rådføre seg med juridisk avdeling, at 
styret handler innenfor de regler og handlingsrom som styret innehar.   

Vedtak: Styremedlemmet kan ikke kastes ut av styrechat, flere grupper på FB. Styremedlemmet kan sitte 
i sitt verv, samtidig som vedkommende søker annet verv, dersom ikke vedkommende blir valgt til nytt 
verv, sitter styremedlemmet ut sin periode. Hovedstyret mener at valget om å trekke seg, er basert på en 
misforståelse fra VK. Det er kun organet som har gitt tillit som kan ta tilliten, altså årsmøtet/GF. 
 

Sak 11.22 GF 6. mars Årsberetninger. 

Styret ble enige om at de setter opp et eget styremøte som bare omhandler GF. 

 

Sak 12.22 Avlsrådet informerer 

Avlsråd informerte om saker som behandles og om opprettelse av Oppdretter Forum, ønske om 
Oppdretterkonferanse m.m. 

 

Sak 13.22 Office pakke med e-post løsning fra NKK. 

Den pakken fra NKK koster kr. 195,00 pr måned. Styret ble enige om å undersøke litt mer før de godtok 
tilbudet. 
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Sak 14.22 Utstilling Avd. Vestland med plan B. 

De vil ha en plan B med flytting av sin utstilling 02/03-04 eventuelt til september på grunn av 
usikkerheten rundt Covid. 

Hvis det eventuelt blir endringer vil det bli kunngjort i godt tid.  

Da NCK’s hovedutstilling er lagt til den helgen i Bergen, blir den eventuelt flyttet til Colliehelgen som 
skal avholdes i Juni. 

 

Sak 15.22 Økonomi / Budsjett -22 

Årsregnskapet gått gjennom av styret og enstemmig godkjent og sendes til revisor. Budsjett blir tatt 
opp på neste styremøte. 

Lånet fra NCK til NKK er tilbakebetalt i sin helhet. 

 

Sak 16.22 Collie helg 

Uke 25.  dato 24.6- 26.06  

Plass, Morokulien  

Utstilling og aktiviteter, blir noe for enhver smak. 

Meget gode overnattingsmuligheter på Montebello og Morokulien Camping. 

Hvis dere bare skal være på utstillingen trenger dere ikke tenke på markekur til hunden. 

MEN, tar dere med den firbeinte på Harrytur over grensen, må dere ha markekur i orden, for 
sikkerhetsskyld. Husk også at hund får ikke oppholde seg lengre enn 3 timer sammenhengende i bil i 
Sverige. 

Styret har kontaktet brukskomiteen som har sagt seg villig til å bidra, noe styret setter pris på. 

  
Sak 17.22 Eventuelt 

Styret har besluttet å legge en oppdretterkonferanse til helgen  

19.-.20. november 2022 

Kommer tilbake til opplegg senere. 

Da håper styret på at oppdrettere, etablerte og nye, blir med på denne lærerike helgen . 

 

Ref. 
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