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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 

Oppgave Ansvar Gjennomført? 

Purring 

Ringsekretær Betina Åse tar over, skal få tilsendt liste fra Betina. Åse 
har sendt mail til NKK, evt ringer til dem.  

Kompendium fra Tsjekkia til NKK Maylen Snakket med NKK. De forstår utfordringen vår, 
men NKK kan ikke sende ut bilder til dommere. 
Vi kan få liste over dommere fra NKK, og sende 
de kompendiet direkte.  

Chodsky-oppdrettergruppe Betina Er opprettet.  

Fra forrige møte 

Mulighet for etterbestilling av rosetter Maylen Må først bestemme hvem vi bestiller av 

Sjekke antall påmeldinger rasespesial Vendla Ja, det ser vi 

Bestille hotell, flybilletter dommer Maylen Ok 

Videresending av hoved-mail   Vendla Vanskelig å gjennomføre 

 

3. Innkommende forslag 

3.1 Kontaktpersoner 

Innkommende forslag fra medlem: «forslag om kontaktperson for fylker/landsdel, som kan 
være et bindeledd mellom medlemmer og styret. Kontaktpersonen kan være behjelpelig med 
å svare på spørsmål fra medlemmene, informasjon om rasen, aktivitet/trening, hjelp til å 
finne valp, hjelp til oppdrett ect.» Kontaktpersonen bør være godt kjent med rasen, og kunne 
støtte seg på styret dersom man er usikker. 
 
- Forslaget er bra, men styret ønsker at kontaktpersonen kommer fra styret, som kan 

koble de til folk med kompetanse i sin landsdel/fylke. Maylen og Irene blir anbefalt som 
kontaktpersoner.  

- Styret er samstemt.  

4. Oppgaver etter årsmøtet 

Oppgaver Ansvar Frist 

Endre styret i brønnøysundregisteret Mona 14 dager 

Registrere årsmøtet i klubbadmin Vendla Utført 



 
 

Sende ut referat til signering Vendla Utført 

Legge ut referat på hjemmeside Vendla  

Skifte av styremailene Alle som skal ha tilgang på 
mail/de som går ut av 
styret 

14 dager 

Taushetserklæringene De 2 nye, Mona sender ut 14 dager 

Slette de 2 som gikk ut av styret fra 
gruppe.  

Vendla 24 timer 

Lage ny Skype gruppe Maylen/Vendla Til neste møte 

 

5. Rasespesialen 

5.1 Valg og bestilling av rosetter 

Vendla har lagt frem et forslag med enkelte av rosettene.  Åse og Maylen tar seg av resten og 
bestillinger. Bør bestilles i mars.  
 

5.2 Premier/pokal til BIR/BIM/BIS 

Vendla ønsker å designe premie, som kan laserskjæres i pleksiglass. Kan også lage mindre 
deltaker medaljer. 
Bilde til dommer, malt av Mette bestilles av Maylen.  
Har laget 8 fletteleker, kommer flere.  Blir også strikket votter.  
 

5.3 Skriv til mulige sponsorer 

Inneholder introduksjon av klubben og rasespesialen, org. nummer, og signering av leder og 
nestleder. Kontakter eks biltema, europris, rusta, pets o.l. 
Ansvar for å lage skrivet: Vendla  
 

5.4 Frister for rasespesialen 

Maylen lager en oversikt over disse.  

6. Aktiviteter 

6.1 Hove 

Irene sitter som bindeledd mellom aktivitetsgruppa og styret. Invitasjonen er sendt ut av 
Vendla, lagt ut på hjemmeside og facebook.  
Er det laget eget aktivitetsarrangement på facebook? Irene hører med Christin.  
 

6.2 Fjellgjeting 

Betina fortsetter som kontaktperson i år. Ny kontaktperson for fjellgjeting, fra neste år.  
Info blir tilsendt Vendla, blir sendt ut invitasjon og lagt ut på facebook, når hun har mottatt 
denne.  

 

6.3 Blodsporkurs 



 
 

Nybegynnerkurs i blodspor, før bukkejakten (slutten av juli begynnelsen av august). Ønsker å 
legge den til 7-9.august (evt 31.juli-2.august). De som deltar på Hove, kan også delta på dette. 
Irene hører etter om han er ledig da.  Da kan man kunne tilby videregående kurs til neste år.  
 

7. Ny logo 

Ny logo ble vedtatt på årsmøtet. Designet er laget av Jeanette Landøy Aune. Hunden på bildet er en 6 år 
gammel Tsjekkisk hannhund, som heter Endy (Casper z mesteckeho mlyna). For å se mer av Endy se:   
www.youtube.com/watch?v=Viddpi5UQWs  

Hjemmeside begge logoen på den, presenteres på hjemmesiden og facebook.  

Maylen sjekker priser for merker av ny logo.  

 

 

8. Nyhetsbrev 

Innhold for nyhetsbrev som sendes ut i april: Referat fra årsmøte, introduksjon av styret, årets Chodsky 

kåringer, forslag til revidering av regler årets Chodsky, Vinnere NKK utstillinger, skrive om RIK og 

ferdselsprøven, noen som ønsker å ha aktivitetsgrupper? / stand på dogs4all, ønsker oppdrettere/andre 

personer å sponse gaver til vinnere på rasespesial? evt donere til loddsalget? 

Ansvar Vendla 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Viddpi5UQWs


 
 

9. Eventuelt 

- Bytte passord på hovedmailen.  

10. Neste styremøte  

Mandag 6.april kl.18.00 på Skype.  

 

 


