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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 

16.12.2020 kl 1930    

Sted: Skype    

 

Til stede:Vibeke, Sandra, Trude, Charlotte og Roger   

Forfall: Christin.     

Andre til stede:   

 

Sak nr. 35. des. 2020 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

 

Sak nr 36. des. 2020 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte, og fra møtet i september. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

 

Sak nr 37. des. 2020 

Bank, Roger og Vibeke har fått tilgang. Klubben har ca 120 000kr. Charlotte vil bli lagt til 

straks vi har fått full tilgang.  

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt på at vi blir i banken.  

 

 

Sak nr 38. des. 2020 

Mail fra medlemKategori Årets Chodsky. Dvs de som gjør nytte for seg i samfunnet som for 

eksempel. Besøkshund, terapihund, redningshund, narkohund, råtehund osv.  

 

Vedtak:  

Medlemmer oppfordres til å nominere hunder som er godkjent innenfor samfunnsnyttige 

områder.. Styret lager en nominasjonsliste hvor medlemmer kan stemme fram årets Chodsky 

i arbeid. Kriterie: Må være medlem for å bli nominert, og for å kunne stemme.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 39. des. 2020 

 

Valgkomiteen må kontaktes for å starte arbeidet med valg 2021. 

 

Vedtak: Vibeke tar kontakt med leder i valgkomiteen.  



2 
 

 

 

Sak 40. des. 2020 

Årsberetning 

 

Vedtak:  

Vibeke, Trude og Sandra starter på årsberetninga i Januar. 

Charlotte og Roger starter på regnskap og budsjett, og tar kontakt med revisor.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 41. des. 2020 

Distriktskontakter: Tas med i nyhetsbrevet januar. 

Teaser legges ut på facebook på slutten av 2020 

Forslag til aktivitet og påminning om å melde inn små og store nyhetssaker til nyhetsbrevet 

tas med der.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 42. des 2020 

Godkjenning av kull: 

Anbefaling på hele rasdokumentet.  

Hele styret skal lese rasdokumentet til neste møte slik at vi får laget retningslinjer på hva som 

skal til for å kunne legge ut et kull på klubbens hjemmeside. 

 

Vi søker etter oppdrettere som vil uttale seg om revideringa på Ras i neste nyhetsbrev.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 43. des. 2020 

Eventuelt 

- Dommer Petr `Rehànek fra Czech republic må avbestilles. Vibeke avbestiller han.   

- Permen hos Trude er gjennomgått. Klubben eier et utstillingstelt. Skal være hos et 

medlem. Vibeke sjekker. 

- Epi og Epilepsi siden på fb er det Mona som er admin på. Vibeke kan ta kontakt med 

Mona ang dette.  

- Rik lisensen, Trude sjekker med tidligere styremedlem. Vibeke sjekker med NKK om 

Chodsky kan konkurrere innenfor Rik siden vi ikke er FCI godkjente.  

 

 

Møteplan styret  
 

Møte 1/2021  6.Januar 2021 kl. 20:00 på Skype  

 

 

 


