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Møtereferat for Norsk Chodsky Pes  

Klubb 

Sted: Skype 

Dato: 06.01.2020 

Klokkeslett: 18.00 

Deltakere: Maylen, Irene, Betina, Mona, Vendla og Åse Kari 

Punkter på sakslisten 

1. Referat fra forrige styremøte 

2. Oppgaver fra forrige møte 

3. Årets Chodsky pes 

4. Blodsporkurs 

5. Andre aktiviteter 2020 

6. Ny klubblogo 

7. Chodsky kompendiet fra Tsjekkia 

8. Eventuelt 

9. Neste styremøte 
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1. Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle i styret. Ingen kommentarer og referatet blir godkjent. Blir lagt ut på hjemmesiden.  

Ansvar Vendla.  

 

2. Oppgaver fra forrige møte 

Oppgave Ansvar Gjennomført? 

Purring 

Informasjon til ringsekretær Betina Må finne ny ringsekretær.  Betina tar ansvaret for 

å finne ny. Sender ut forespørsler.  

Referat og bilder fra fjellgjeting 

sendes inn til sekretær 

Betina Dette blir droppet, da det har gått for lang tid.  

Fra forrige gang 

Kompendium fra Tsjekkia Maylen Mottatt fra Tsjekkia 

Jul/nyttårshilsen  Vendla Ok 

Åpne påmelding for rasespesial Åse, Maylen og 

Vendla 

Er åpnet 

 

3. Årets Chodsky pes 

Premie budsjett:1000-1200 kr. Avtalt med et enkeltpersonsforetak som lager tre-plaketter med laserprint.  Ansvar 

for å fikse premier til vinnerne: Vendla. Kommer først til å legge ut forslag til design på styresiden. 

Vendla har opprettet et google dokument for alle kategoriene. Her blir resultatene lagt inn fortløpende. Trenger 3 

personer som går over før utdelingen av prisene. Åse, Maylen og Irene har fått tilgang til dokumentet og kan 

dobbeltsjekke at resultatene er lagt inn riktig.  

4. Blodsporkurs 

Er vanskelig å ha dette kurset på høsten, da bukkejakten krasjer med planlagt helg. Prøver derfor å få flyttet kurset 

til våren. Ansvar: Irene. Hører om mulige datoer, legger dette ut på styresiden på facebook. Kommer også til å 

sjekke muligheter for hytter på Hamre familiecamping.  

5. Andre aktiviteter 2020 

Hove:  henviser til tidligere referat som ble utgitt i mai, hvor det ble lagt frem en Hove-gruppe bestående av Inger 

Lise, Christin, Siw og Roger. Styret forslo da å ha Hove på 1.mai- helgen. Dersom denne datoen er fullbooket, bør 

det fremlegges alternativer for styret.  Irene tar kontakt med Hove-gruppa og evt videreformidler mellom gruppa 
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og styret. Det som trengs fra gruppa er info og bekreftelse på arrangementet med pris (depositum?), dato og 

hvordan man melder seg på. Slik at man kan reklamere for aktiviteten på klubbens hjemmesider, facebook og 

nyhetsbrev. Gruppa bør også sette opp et budsjett, slik at Hove ikke går i tap (dette er praksis fra tidligere år at 

Hove går i null).  

Fjellgjeting: Allerede fullbooket kurs. Dette synes flertallet i styret ikke noe om. Da det ikke er publisert for 

resterende medlemmer. Klubben ønsker ikke at det skal være mulighet til å holde av plasser før infoen er delt med 

alle medlemmene. Dette er siste året man kan holde av. Det blir lagt ut info om muligheter for å sette seg opp på 

reservelister. Ansvar: Betina.  (hun sjekker også muligheten for om man kan arrangere en helg til). Info frist?  

6. Ny klubblogo 

Det er kommet inn forslag til årsmøtet om å endre logoen. Styret har gått igjennom innsendt logo. 

Tilbakemeldingene har vært positive, og det blir videreformidlet endringer på hva som evt kan utbedres på 

logoen. Endringer som er ønsket: endre fargen på den lyse pelsen på frembeina til noe mørkere, skifte ut sorte 

poter med tan farget. Om det er mulig legge til det norske flagget i logoen.   

Maylen videreformidler dette til designer.  

7. Chodsky kompendiet fra Tsjekkia 

Det er blitt tilsendt et kompendium fra Tsjekkia. Legges ut på styresiden i første omgang, da det er ønskelig å 

komprimere infoen slik at den blir lettere å forstå. Maylen kontakter NKK for å høre hvilke muligheter klubben har 

for å få videreformidlet kompendiet til dommere. 

 

8. Eventuelt 

Facebook: legge ut : «Nytt år ny medlemskontingent» og Påminnelse på Årets Chodsky pes. Bør også komme med 

tydeligere info. Spesielt vedrørende innsending av flere klasser i samme kategori (eks: har man gått klasse 1 LP og 

Klasse 2 LP under samme sesong/2019, kan man sende inn 1-3 resultater i klasse 1 og 1-3 resultater i klasse 2, da 

dette er 2 forskjellige kategorier). Ansvar: Vendla 

Er valgkomiteen i rute når det gjelder årets valg? Mona tar kontakt og hører etter. 

Når nyhetsbrevet er tilsendt styret for tilbakemeldinger er det ønskelig at kommentarer blir publisert på 

styresiden, slik at man kan følge med på alle tilbakemeldingene. På denne måten slipper man å kommentere 

dersom endringen allerede er gjennomført. 

Oppfordre medlemmer til å lage undergrupper basert på landsdeler, for å inkludere Chodsky-eiere.  

Ønskelig å lage Chodsky-Oppdrettergruppe på facebook. Kontakt mellom oppdrettere. Betina setter opp.  
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Planlagte valpekull i 2020 hos kennelene Fun to run, Garegården og AasKaBo. 

 

9. Neste møte 

Mandag 3.feb kl 18.00 -> fokus årsmøte.  

 


