Møtereferat for Norsk Chodsky Pes
Klubb
Sted:

Skype

Dato:

02.12.2019

Klokkeslett:

18.00

Deltakere:

Irene Sørsvann, Maylen Gare, Mona Eggenheim Fjeld, Vendla Ekker og Åse Kari Bohlin

Punkter på sakslisten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referat fra forrige styremøte
Oppgaver fra forrige møte
Medlemslister
Årsmøte
Årets Chodsky pes regler
Eventuelt
Neste styremøte
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1. Referat 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
Purring
Kontakte NKK angående junior-cert

Ansvar

Gjennomført?

Ble flyttet til Vendla

NKK informerer om at junior-cert kun blir utdelt
på NKK utstillinger.

Informasjon til ringsekretær
Referat og bilder fra fjellgjeting
sendes inn til sekretær
Fra forrige gang
Bytte av bank
Videreformidling av «avd
Sørlandet»
Oppdatere helseinfo på
hjemmeside, EPI
Laget forslag til Årets CP-regler
Lagt ut forrige referat på
hjemmesiden
Arrangementer 2020
MH, ta kontakt med Eric

Betina
Betina

Mulighet for blodsporkurs?

Mona og Maylen
Irene

Ok
Ok

Vendla

Ok

Vendla
Vendla

Ok, sendt ut til styret. Skal drøftes i dag.
Ok

Maylen

Eric er klar, vi trenger å finne bane og søke. Evt
for 2021
Det er mulig, ønsker å legge det til august evt
september. Hamre familiecamping. Max 8
deltakere, + observatør plasser. Irene jobber
videre med et forslag. Lages som eget punkt på
neste styremøte.
Jobber med dette. Det ligger feil info, da vi ikke
får endret på dette, pga tidligere styreleder står
som ansvarlig.
Holder på med årsbudsjettet og budsjett for
rasespesialen.

Irene

Sjekke påmelding og sted for
rasespesialen på klubbsidene

Maylen

Forslag til budsjett for rasespesialen

Maylen

3. Medlemslister
Sekretær Vendla har gått igjennom medlemmene og oppdatert maillistene. Vi er nå 99 medlemmer i klubben.
Nye er lagt til og har blitt tilsendt velkomstmail.
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4. Årsmøte
Forslag 29. februar kl. 13.00 i Drammen på Peppes pizza, hvor vi kan ha eget rom. 8 uker før bør bekjentgjøringen
sendes, dvs slutten av desember.
Ansvar: Mona.

5. Årets Chodsky regler
Er sendt ut forslag til alle i styret, pr mail. Ingen endringer, enstemmig vedtatt. Legges ved i nyhetsbrevet som
kommer for nov-des. Leter etter diplomer.
Ansvar: Vendla

6. Eventuelt
Rasespesialen: Klubben trenger utstillingstelt til dommer. Settes opp som eget punkt til neste gang.
Kompendium fra Tsjekkia: Tsjekkia har et kompendium som viser hvordan rasen skal se ut. Raseklubben har
sendt forespørsel om å motta dette, da man ser at flere dommere ikke vet hvordan rasen skal bedømmes.
Kompendiet vil bli videresendt til NKK, dommere og våre medlemmer. Ansvar: Maylen
Lage Jul- og nyttårshilsener til medlemmer på facebook. Ansvar: Vendla.

7. Neste styremøte
Mandag 6.januar 2020, kl 18.00
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