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
11. november 2020, Kl:20:00
Sted: Skype
Til stede: Roger, Vibeke, Christin (vara), Trude og Sandra
Forfall:
Charlotte
Andre til stede:
Sak nr. 25. nov. 2020
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent
Sak nr 26. nov. 2020
Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og fra møtet i september. Godkjent med
anmerkninger.

Sak nr 27. nov. 2020
Informasjonssak: Utstilling 2021, Hokksund
2 som er meldt seg på, de vil få pengene tilbake.
Sak nr 28. nov. 2020
Hove 2021, 7. mai helga.

Vedtak:
Gruppe på 6 stk som planlegger å gjennomføre Hove helga 2021. Varamedlemmet har fått
ansvar for den saken. Det bes om at det lages et budsjett. Christin K, Inger Lise K, Siv O,
Roger A , Charlotte H og Irene S er i den gruppen.

Sak 29. nov. 2020
Aktivitetsgruppe, utstillingsgruppe, eventuelt annet.
Vedtak: Vi begynner med å kåre månedens bilde på facebook og lar « vinneren» pryde
banneren på facebook til neste måned. Fra 15.-29. i hver mnd. Søker etter distrikskontakter
for rasen i alle fylkene på facebook. Det skal jobbes med spesial utstilling for CP i 2022. Det
må lages en komite.
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Sak 30. nov. 2020
Instrukser ved overføring fra et styre til et nyvalgt styre.
Vedtak :Når et styre går av eller et styresmedlem trekker seg skal alt av info overleveres det
nye medlemmet eller det nye styret innen ei uke. Dette må taes opp på neste årsmøte for
godkjenning av instrukser.

Sak 31. nov. 2020
Untatt offentligheten.

Sak 32. nov 2020
Nye mailadresser. Det opprettes nye mailkontoer.
Sak 33. nov. 2020
Innkalling til eget arbeidsmøte om RS før Roger reiser ned. Møtet vil gå digitalt og ikke ved
pers.oppmøte , koronatiltak. Arbeidsmøte settes til 18.11.20 kl 18.

Sak 34.nov 2020
Nyhetsbrev
Det skal lages et nyhetsbrev med litt info til medlemmene. Leder begynner med et utkast og
vi redigerer sammen på fb siden. Dette sendes pr epost til medlemmene.
Sak 35. nov 2020
Revisor
Den står navnet på hjemmesiden.

Sak 36. nov 2020
Eventuelt
Bankkonto. Det bør byttes til en landsdekkende bank som enkelt kan overføres til andre
medlemmer ved styresskifte. Å det skal være et to godkjenningssystem.
Årsmøte. Datoen skal bekjentgjøres minimum 8 uker tidligere og skal gjøres digitalt, 24.mars
2021.
Untatt offentligheten.
Alt som skal sendes til klubben, bruk mailadr: mail@chodskypes.no
Untatt offentligheten.

Møteplan styret
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Møte 3/2020
Møte 4/2020
Møte 1/2021

11.November 2020 kl. 20:00 på Skype
9. Desember 2020 kl. 20:00 på Skype
6.Januar 2021 kl. 20:00 på Skype
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