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   Protokoll fra styremøte  
 

(endelig protokoll må alltid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på 

dokumentet eller ved at den godkjennes i neste styremøte.) 

 

Protokoll fra styremøte i Norsk Chodsky Pes Klubb 

13.01.21    

Sted: Skype    

 

Til stede: Vibeke, Roger Sandra og Christin.   

Forfall: Charlotte og Trude    

Andre til stede:   

 

Sak nr. 01. Jan. 2021 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

Sak nr 02. Jan. 2021 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 

 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak nr 03Jan. 2021 

Medlemsmassen, hvordan øke denne? 

119 medlemmer. 128 medlemmer i fjor.  

Månedens hund, etter 6 måneder kan premien kun gå til klubbens medlemmene.  

Hove flyttes til august pga korona. Men lager en dagssamling på helga vi har planlagt.  

Ha treff overalt hvor vi får distriktskontakter.  

Presentere hundene på fb fylkesvis. 

Online rallystevne. Vibeke tar kontakt med en dommer. 

Online kurs. Christin tar kontakt med en instruktør. 

Triksekonkurranse… Imponer x med dette trikset og vinn.  

Legges ut hver 1. i måneden. Premieres.  

Vågå og chodskytreff 

Fortsette med nyhetsbrevet.  

 

 

Sak nr 04. Jan. 2021 

Distriktskontakene sine roller. 

Promotere klubben, og rasen. Ha små treff. Hver distriktskontakt får 1500kr til disposisjon 

for å lage hyggelige treff i 2021. 

Kan søke støtte til kurs. Distriktskontakten skal ikke fremme en spesiell kennel, men være 

objektiv.  
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Sak 05. Jan.2021 

Kommunikasjon innad i styret. 

Skal kommunisere med respekt for hverandre. 

Personangrep er uaktuelt.  

Ærlighet, og varsomhet i uttalelser. 

Flertallsvedtak skal følges uten diskusjon. 

Det er kun leder som skal kommentere på facebook. 

Oppdager man noe feil på referater eller andre ting, så tar man kommunikasjon på styrets 

chatte side, og ikke åpent på facebook.  

Vi skal gjøre hverandre gode, ikke rive hverandre ned.   

 

 

Sak 06. Jan. 2021 

Årsberetning- Årsmøte 

 

Trude starter på årsberetninga, og legger den ut på styrets side innen 1. februar. Dette fordi 

hun er sekretær og har oversikt over både hva det gamle styret har jobbet med, og samme hva 

det nye styret har jobbet med. Når første utkast blir lagt ut, kaller Trude inn Vibeke og Sandra 

til arbeidsmøte. Årsberetningen skal være ferdig til neste styremøte for styrebehandling.  

 

Charlotte og Roger fortsetter jobben med regnskap og budsjettforslag. Styrebehandles neste 

styremøte.  

 

 

Sak 07. Jan. 2021 

Sekretærens rolle mot Webmaster 

Forslag: Sekretær overtar som webmaster inntil vi finner ny webmaster utenfra styre.  

Dette pga sekretær har alle innlogginger og har hatt opplæring på dette fra det gamle styret.  

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 08. Jan. 2021 

Møteplan framover. 

8/2 

25/2 møte kun om årsmøteinnkalling 

20/3 Planlegging i forhold til årsmøte.  

Chattmøter ang innkallingene i dagene før utsendelsen den 3/3 

 

Sak 09. Jan. 2021 

Informasjon fra Sandra 

RFA har sendt et brev underskrevet av mange raseklubber hvor de protesterer på del 2 i 

grunnkontigenten. NCPK er en av klubbene som har skrevet under. NKK har Svarfrist til 

19.01.21 

 

 

Sak 10. Jan. 2021 

Eventuelt. 



3 
 

Oftere møter pga saksmengden:  

møtene skal avsluttes etter to timer. Har man da ubehandlet saker, må det kalles inn til nytt 

møte om disse uken etter. Det nye møtet skal da kun ta for seg de sakene vi ikke rakk å 

behandle på to timer.  

 

Sekretærmail:  

Sekretær skal gjennomgå hva som er kommet inn på sekretærmail på hver møte.   

 

Innkalling til møter framover:  

Det lages et arrangemang forran hvert styremøte, her skriver vi sammen saksliste. Sekretær 

må selv overføre dette til protokollen som skal skrives på møte. Protokollmalen er 

samme som vi har brukt hele tiden.  

 

Frist for når protokoll skal være skrevet og lagt ut på styrets side til godkjenning, slik at  

Den kan legges på hjemmesiden: 

Protokollene skal være skrevet og lagt ut på styrets fbside for godkjenning senest 3 

virkedager etter styremøte. Styret godkjenner fortløpende, eller skriver endringer slik 

at vi kjapt får referatene ut på hjemmesiden.  

Utstillingstelt: Klubben har ikke telt, men en rollup. Vi skal undersøk om vi kan få den 

oppdatert.  

 

 

 


