
 
 
 

STED:     SKYPE   

DATO:    17.08.2020 

KLOKKESLETT:   18.00 

DELTAKERE:  MONA EGGENHEIM FJELD, ÅSE KARI BOHLIN, VENDLA 

EKKER, MAYLEN GARE,  IRENE SØRSVANN  

 

Punkter på sakslisten 
1. Innsendte mailer 

a. Mail 1: innsendt Inger Lise Kristensen, emne: Diskusjon på facebook- mistillit til 

nestleder 

b. Mail 2: innsendt Christin Krystad, emne: Hove 2021 

c. Mail 3: innsendt Karina Vaagaaser, Lena Solberg, Betina Hellevangsdal, Roger 

Abramhamssen, Inger Lise Kristensen, Monita Pettersen, Christin Krystad, Vibeke 

Pettersen, Berit Skjeggerød Nilsen, emne: klage på vedvarende dårlig oppførsel på 

klubbens facebookside av styremedlem(er) 

2. Styrets svar 

3. Oppgaver 

4. Eventuelt 

 

 

  

Ekstraordinært styremøte 
Norsk Chodsky Pes Klubb 
Org.nr: 913 132 912  

 



 
 

1. Innsendte mailer 

Innsendte mailer blir lest og gjennomgått. Se vedlegg  

 

2. Styrets svar 

Etter diskusjoner innad i styret, ønsker leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem å trekke seg 

fra sine verv. Klubben har 2 varaer. Et varamedlem ønsker også å trekke seg. Gjenstående varamedlem 

har ikke undertegnet taushetserklæringen og vært fraværende siden forrige årsmøte. Og kan derfor ikke 

tre inn i hovedstyret. Det blir derfor bestemt av styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte, for å velge inn 

nytt hovedstyre i klubben. Leder av valgkomiteen har blitt informert om styrets valg, og anbefaler styret å 

innkalle til ekstraordinært styremøte via Skype siste helgen i september 2020.  

 

Styret referer til styremøtereferatet 02.03.2020, da leder sender ut taushetserklæringsskjematet til de to 

nye varamedlemmene. Referat fra styremøtet holdt 06.04.2020 viser at varaer ikke har sendt inn 

taushetserklæringsskjemaet, og leder purrer ( legges også til kommentar om at varaer ikke blir lagt til 

styremøtene før de har signert taushetserklæringen i referatet). Referat fra styremøtet 04.05.2020 viser 

til at leder må sende ny purring på taushetserklæringsskjemaet til et vara medlem.  Referat fra styremøtet 

holdt 08.06.2020 viser igjen at det ikke er mottatt taushetserklæringsskjema fra siste varamedlem.  Alle 

referater har ligget offentlig ute på chodskypes.no . Varamedlemmet har i flere måneder valgt å la være å 

svare på henvendelser fra styret via mail eller messenger. Man ser at meldinger på messenger er åpnet så 

man vet de har nådd mottager, men de har ikke blitt besvart.  

 

Styret har hatt et godt samarbeid, men har opplevd i lengre tid å bli motarbeidet i det arbeidet som legges 

ned. Styret legger ikke anklagene til grunn for valget om å trekke seg, men som en reaksjon på at den 

jobben som legges ned ikke blir verdsatt. Et problem er at styremedlemmer blir forhindret i å utale seg på 

personlig grunnlag, når disse sitter på mye informasjon.  

 

Styret har for første gang offentligjort informasjon vedrørende generell statistikk på rasen, helse og 

mentalitet. Det er derfor synd at dette blir brukt imot styret. Styret får tilbakemeldinger om at de 

fremmer sitt eget syn og ikke er objektive når det gjelder helse, selv om statistikken er hentet fra NKK og 



 
 
innrapporteringer kommer fra medlemmer. Styret har aktivt jobbet for å nå målene i RAS dokumentet, 

selv om dette styret ikke har vært med på å godkjenne dette.  

 

Styret blir også anklaget for å beskylde enkelte oppdrettere for å avle på syke dyr og at oppdretter holder 

sykdom hemmelig. Styret finner ingen dokumentasjon på at dette har skjedd, og stiller seg spørrende til 

disse anklagelsene. Når det rettes slike grove beskyldninger mot styret, bør det også foreligge 

dokumentasjon som støtter anklagelsene.  

 

Styret blir også beskyldt for å fremme og støtte blandingskombinasjon. Her velger styret å referere til 

referatet fra «Innsendt styresak» (08.06.2020). Hvor styret berømmer eier for sin åpenhet og innsats for å 

informere klubben om tyvparringen som fant sted. Styret informerer også at man ønsker å ha en åpen og 

ærlig dialog i klubben. Det er ikke vist støtte til selve parringen, men støtte til hvordan situasjonen er 

håndtert i etterkant. Styrets holdning er at slike rapporteringer er ønskelig når uhellet først har skjedd, og 

det har vært hensiktsmessig at folk tørr å stå frem både med uhell og andre ting, f.eks helseproblemer 

som kan ha innvirkninger på rasen over tid.  

 

3. Oppgaver 

- Mona kontakter valgkomiteens leder, for hvordan saken skal håndteres videre 

o Blir anbefalt at nestleder blir sittende med midlertidig administrasjon på facebooksiden 

og gruppen, til det nye styret er valgt inn.   

- Maylen og Vendla sender ut mail om ekstraordinært årsmøte, legger ut innkallelsen og at styret 

trekker seg på facebooksiden og gruppen.  

- Avtroppende styremedlemmer som har permer, må påse at disse er oppdatert og i orden 

o Nye styremedlemmer må enten hente disse, evt må klubben betale frakt og sporing via 

post. 

o Man kan ikke sende ut sensitive opplysninger via mail og messenger 

- Privat betaling for hjemmesiden blir stoppet, og siden lagt i dvale. Domenet er midlertidig 

frakoblet. Domenet eies av Norsk Chodsky Pes klubb (obs! ikke hjemmesiden), informasjon om 

domenet finnes i sekretærperm.  

 

 



 
 

4. Eventuelt 

Styrets svar på reaksjoner fra medlemmer etter publisering av at styret går av. 

Det er beklagelig å se alle negative reaksjoner og beskyldninger som blir rettet mot styret, etter 

informasjon om at styret velger å trekke seg. Styret forstår at dette kanskje kommer som et sjokk på 

enkelte medlemmer, vi ber allikevel om at folk respekterer prosessen som blir gjennomført. Vi valgte å 

skrive så lite som mulig, og gi forklaringen via referatet som blir sendt ut. Da det ble mye negative 

kommentarer, ble det valgt å stenge muligheten for nye innlegg på siden. Ingen medlemmer er blokkert, 

slik det blir opplyst om på enkelte steder.  

 

Styret har i samarbeid med valgkomiteen kommet frem til veien videre. Verken avtroppende styret eller 

valgkomiteens leder har fått noe tilbakemelding fra NKK om at siste varamedlem skal tre inn som leder i 

dette tilfellet.   

 

Referater vil også bli sendt til NKK.  

 

Avtroppende styret ønsker å takke for seg, og ønsker det nye styret lykke til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Vedlegg  
  

Mail 1: Innsendt av Inger Lise Kristiansen, emne: misstillitforslag 

 

Mail 2: innsendt Christin Krystad, emne Hove 2021 

 

 



 
 

 

 

Mail 3:  



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


