
 
 
 

STED:     SKYPE   

DATO:    06.04.2020 

KLOKKESLETT:   18.00 

DELTAKERE:  MONA EGGENHEIM FJELD, ÅSE KARI BOHLIN, VENDLA 

EKKER, MAYLEN GARE,  IRENE SØRSVANN  

 

Punkter på sakslisten 
1. Referat fra forrige styremøte 

2. Oppgaver fra forrige styremøte 

3. Rasespesialen 

4. Oppdretterpriser 

5. Påskekonkurranse 

6. Neste styremøte 

 

  

Møtereferat for  
Norsk Chodsky Pes Klubb 
Org.nr: 913 132 912  

 



 
 

1. Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle i styret via mail. 

Ingen kommentarer og referatet blir godkjent.  

Ansvar for å legge ut på hjemmesiden: Vendla 

 

2. Oppgaver fra forrige møte 

   

Irene Kontakter Hove-gruppa og informerer om styrets 
beslutning 

Ok, penger tilbakeført til de som 
hadde betalt 

Mona Kontakter Betina ( fjellgjeting vår) og informerer om 

styrets beslutning. 

Tar kontakt med NKK for å høre etter om man kan flytte 
rasespesialen til 2021. 

Ok, er gitt beskjed til NKK,  

Maylen Informerer dommer og campingen om vedtaket, 
avbestiller.  

Ok. Dommer er helt enig, ønsker 
å komme når vi skal ha ny 
rasespesial.  Camping er 
avbestilt 

Åse Kari Informerer ringsekretær og skriver, avbestiller disse.  Ok, er enige i avgjørelsen 

Vendla Skriver referat, sender ut mail, avlyser arrangementene 
på facebook, oppdaterer hjemmesiden.  

Ok 

 

Varaer har ikke sendt inn taushetserklæringsskjemaet. De blir ikke lagt til styremøtene før dette er blitt 

gjort, Mona sender purring på dette. 

Har ikke mottatt signering av Årsmøteprotokoll, sendere purring på dette.  

3. Rasespesialen 

Pga Covid-19 måtte rasespesialen avlyses, man ønsker derfor å flytte denne. Det er ikke lagt inn søknad 

om utstilling for 2021, men Mona har snakket med NKK og de tillater at vi flytter den til 2021. 

 

Styret ønsker å legge den til torsdag 3.juni i forbindelse med Dogs4all som går fra 4-6.juni 2021. Da er det 

mulighet for 4 dager med utstilling og 4 stor-cert.  Det er også «Norsk vinner utstilling» og mulighet for 3 

veteran og junior cert denne helgen.   

Styret ønsker å benytte samme dommer, dersom det er mulig.  Maylen kontakter dommeren, camping og 

utstillingsplass med ny info om dato. Mona sender mail til NKK med ny dato.  



 
 

4. Oppdretter priser 

Lagt inn forslag om premier for oppdrettere som har AD og HD frie kull (bronse = 5 frie kull, sølv= 10 frie 

kull, gull =15 frie kull).  Flertallet i styret ønsker å vente med dette, da det er få oppdrettere som greier å 

oppnå dette.  

 

5. Påskekonkurranse  

Pga at mange aktiviteter er blitt avlyst ønsker styret å ha en konkurranse. Det vil derfor arrangeres 

bildekonkurranse på facebook der premien er et påskeegg sponset av Alggutten hundemat Norge.  Vendla 

legger ut på facebooksiden. Åse og Irene er dommere.  

«Påskekonkurranse 

Ønsker du å vinne et påskeegg fra Alggutten til din chodsky? Alt du trenger å gjøre er å ta et bilde i 

liggende format, med temaet «chodskypåske». Bildet legges under i kommentarfeltet. Du kan delta med 

flere hunder, men kun et bilde pr hund       Konkurransen avsluttes på søndag 12.april. Og vinneren blir 

kåret av nestleder og styremedlem på mandag       God påske alle sammen      » 

 

6. Helseundersøkelsen 

Kjører en kort helseundersøkelse på nett som er anonym. Maylen legger ut. Legger også ut link og 

forklaring i nyhetsbrevet (ansvar Vendla) 

 

7. Neste styremøte  

Mandag 04.05.2020 kl.18.00 

 

 


