
 

Referat fra styremøte 5.2.2023 
 
Til stede: Tor-Håkon Bjørnstad, Lise-Lotte Wulff, Margunn Horstad, Lill Kristin 
Nilsen, Geir Smeby, Hilde Mathisen, Siv Kristin Thomassen, Vibeke 
Sætherskar, Mette Løland, Sandra Hammersland. 
 
Sak 1.23 Godkjenning av styrechat og svar på henvendelse fra styret til NKK 
ang. gjennomføring av utstilling, regler og pm/hendelser på en av våre 
avdelinger.  
Status i sak: Henvendelse fra medlemmer rundt reglement og hendelser på 
utstilling. Henvendelsene har ikke kommet skriftlig og derfor ikke tidligere 
tatt inn som «innkommet post». Spørsmålene var konkret rettet til regler 
rundt krav til PM som sendes ut til utstilling, katalog og spørsmål om regler 
rundt utstilling og utstillingsleders rolle. 
For å være sikker på at styret kunne gi et korrekt svar ble spørsmålene sendt 
til NKK til vurdering av de oppgitte forhold. 
Styret har purret NKK på svar, og har fått informasjon om at NKK selv har 
valgt å opprette en sak og sendt inn spørsmålene i saken for domsutvalget. 
De har ikke sendt styret i NCK informasjon om resultatet da, de ikke ser NCK 
som part i saken.  
 
Sak 2.23 Økonomi: kasserer hadde gjennomgang av økonomien i NCK 
2022.  
 
Sak 3.23 Opprettelse av lovkomite. Styret vedtok at Mette Løland og Geir 
Smeby går inn i nyopprettet lovkomite.  
 
Sak 4.23 Saker til gjennomgang på GF/informasjon. 2 saker ankommet til 
rett tid og vil bli gjennomgått på eget GF-styremøte. 
 
Møtet avsluttet pga tekniske problemer og gjenopptatt 7.2.2023 
 
Sak 5.23 Saker til orientering fra avlsrådet. 
1) GF-sak angående åpning for kryssavl av hårlag collie langhår/collie 
korthår. Dette ble også presentert på oppdretterkonferansen og stor 
enighet om dette. 
2) Dommerkonferanse er i rute. Lokasjon bestilt og det utarbeides invitasjon 
til dommere som står på FCI Judges List 
3) Nye avlsanbefalinger. Publiseres så fort finpussing er foretatt 
4) Høringsinnspill ang. organisering NKK som avlsorganisasjon. 4 svar 
mottatt, AR utarbeider forslag til godkjenning i styret før tidsfrist 28.2. 
5) Planlagt møte med ekstern leverandør av anonymiserte helsedata på 
norske populasjoner langhår/korthår.  



 

6) LTV-prosjektet. Sluttrapport ennå ikke publisert av NMBU, muntlig 
informasjon gitt. 
7) AR har opprettet en excel-database for oppføring av alle collies som har 
gjennomført DNA test. Oppfordring til collie-eiere å sende inn 
resultatrapporter for registrering og publisering. Det publiseres ikke 
eierdata. 
8) Eventuelt samarbeid med eier av den finske colliedatabase, slik at collie-
eiere og spesielt oppdrettere får en godt verktøy å bruke fremover i avl. 
 
Sak 6.23 Innkommen post avvikles da mail/post vil bli satt som egen sak. 
 
Sak 7.23 Lovmal for avdelinger: Et flertall i styret vedtok å lage en tilpasset 
lov, basert på hovedklubbens lover, men tilpasninger på avdelingsnivå. Blir 
en sak for GF 2023. 
 
Sak 8.23 Smartvote. Leder redegjør for bruk av smartvote i forbindelse med 
digitalt GF via Teams. Styret har inngått avtale med SmartVote om bruk av 
både teams og SmartVote til avvikling av GF 2023. Mer info kommer. 
 
Sak 9.23 Eventuelt. Styret ble enige om å støtte Raseklubbenes Felles 
Allianse (RFA) sitt felles brev til NKK angående prisjustering på tjenester, 
som går langt over prisindeks og ikke er informert om iht. regler for dette. 
 
Utstillinger for 2023 er snart helt på plass og 2024 er under planlegging. 
 
 
Ref. Siv Kristin Thomassen og Lill Kristin Nilsen 
 


