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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 

Ansvarlig Oppgave Utført/kommentar 

Vendla - Legge ut godkjent styrereferat 

- Skrive referat fra forrige møte, sende ut til 

styret 

- Hente ut svarene fra helseundersøkelsen, 

lage hefte 

- Forside konkurranse tilknyttet 17.mai 

- Lag 17.mai hilsen til medlemmene poste på 

facebook og mail 

- Lag statistikk på rasen hentet fra 

dogweb/NKK 

Gjennomført 

Mona - Purre på taushetserklæringer til vara 

- Sende mail til NKK med ny ønsket dato 

(3.juni 2021) for rasespesialen 

Sendt ny purremail til nkk 

forrige uke. 

 

3. Innsendt sak  

Fortvilet hannhundeier av rasen Chodsky Pes, har kontaktet enkelte i styret for rådgivning angående 

tjuvparring mellom Chodsky Pes og schæfer. Eier ble gjort obs på hendelsen 2 uker før valpene ble født. 

Det er inngått muntlig avtale mellom hannhundeier og tispeeier om at valpene blir solgt til personer som 

ikke skal anvende hundene i avl. I tillegg er det ulike faktorer som gjør at det vil bli krevd 

sterilisering/kastrering av valpene.  

Saken skulle vært tatt opp på styremøtet i dag 08.06.2020, men det ble delt et innlegg på Norsk Chodsky 

Pes Klubbs facebook gruppe før styremøtet fant sted. Nestleder så seg nødt til å stenge ned 

kommentarfeltet, pga hvordan nyheten ble mottatt. Stengingen var godkjent av styret.  

NCPK anbefaler alle til å tenke nett-vett når de kommenterer og prøve å holde kommentarfeltet vennlig. 

Man er innforstått med at slike uventede ting kan skje, og man oppmuntrer til åpenhet.  



 
 
Det vil bli skrevet et skriv angående saken, sendt ut til medlemmer og publisert på sidene til klubben.  

Ansvar: Maylen 

 

4. Hefter 

Vendla har innhentet statistikk fra NKK på rasen vår, og laget informasjonshefter. Heftene er utsendt på 

mail til styremedlemmene før styremøtet.  

4.1 Helseundersøkelsen 

Ingen kommentarer, godkjent av styret 

4.2 Statistikk 

Endre infoen om kullregistrering, godkjent av styret 

4.3 Mentalbeskrivelser 

Ingen kommentarer, godkjent av styret. 

Heftene blir sendt ut via mail til medlemmer og publisert på hjemmesiden.  

5. Revidering av RAS-dokument 

Revideringen av RAS-dokumentet skal være ferdig til 2021. Styret ønsker å starte arbeidet med 

revideringen til høsten, da dokumentet må ut på høring for medlemmene. Man ønsker å benytte 

statistikken som er hentet ut som grunnlag for evt endringer.  

Man starter arbeidet på første styremøte i september.  

 

6. Aktiviteter 

6.1 Blodsporkurs 

Irene kontakter for informasjon om det kan gjennomføres i august. Legges ut på styresiden 

6.2 Hove 

Hører med «Hovegruppen» om de ønsker å arrangere i august /september. Legges ut på 

styresiden 

6.3 Fjellgjeting 

Tar kontakt med Ørjan om gjeterkurset.  

6.4 MH-test 

Maylen kontakter Erik og hører om mulighet for å arrangere offisiell MH. Ringer NKK og hører 

etter om vi kan arrangere i høst.  

6.5 Dogs4all stand 

Avventer til 2021.  



 
 

7. Eventuelt 

- Vendla har gjennomgått hovedmail, og ryddet i den. Alt er lagt i mapper. 

- Vendla har gått igjennom medlemslistene, er 106 medlemmer. Har lagt til nye i mailliste og fått 

velkomstmail.  

- Oppdretter gruppa på facebook fungerer ikke. Styret beslutter å legge ned den gruppen.  

8. Neste styremøte  

Bytter til første tirsdag i mnd. 

Neste møte:  4.august 2020 kl 18.00 

 

 


