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Møtereferat for Norsk Chodsky Pes  

Klubb 

Sted: Skype 

Dato: 02.09.2019 

Klokkeslett: 19.30 

Deltakere: Betina Hellevangsdal, Maylen Gare, Mona Eggenheim Fjeld, Unni Moslet, Vendla Ekker og Åse 

Kari Bohlin 

Punkter på sakslisten 

1. Referat fra forrige styremøte 

1.1. Invitasjon rasespesialen 

1.2. Info EPI 

2. Nye medlemmer 

3. Aktiviteter 

3.1. Fjellgjeting 

3.2. Østli 

4. Nyhetsbrev for juni/juli/aug 

5. Eventuelt  

6. Neste styremøte 
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1. Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle i styret. Ingen kommentarer og referatet blir godkjent. Blir lagt ut på hjemmesiden.  

Ansvar Vendla.  

 

 1.1 Invitasjon til rasespesialen 

Det er laget et utkast av invitasjonen til rasespesialen 2020, og sendt ut til styremedlemmene for godkjenning. 

Ingen kommentarer til invitasjonen og godkjent for å sende ut. Ansvarlig for invitasjonen og utsendelse til våre 

medlemmer, samt raseklubbene i Sverige og Danmark: Vendla.   

1.2 Info om EPI 

Ansvarlig for å skrive infoskrivet: Mona. Ansvarlig for å sende ut til medlemmer og på Facebook-siden: Vendla. 

Gjøres i løpet av de nærmeste dagene.  

2. Nye medlemmer 

Det er kommet inn 1 nytt medlem i løpet av sommeren. Vendla har oppdatert maillistene til hovedmailen. Det er 

blitt sendt ut velkomstmail til nytt medlem. Klubben har i dag 95 medlemmer. 

3. Aktiviteter  

3.1 Fjellgjeting  

Arrangeres fra 4.-8.september. Det er opprettet egen gruppe på facebook for de påmeldte. Det er påmeldt 7 

hunder. Det skrives et referat etter endt kurs som legges ut i Nyhetsbrevet. Ansvarlig: Betina.  

3.2 Østli 

Arrangeres fra 26.-29.september. Det er 10 påmeldte, Mulighet for 5 til på kurset. Ansvar: Betina legger ut info om 

plasser på facebook, Maylen ordner betaling til Østli.  

4. Nyhetsbrev for juni/juli /august 

Ansvar: Vendla, legger ut på facebook om folk ønsker å sende inn. Ønsker også å inkludere fjell-gjeting i dette 

nummeret. Venter med å gi ut nyhetsbrevet til referat fra fjell-gjeting er på plass.  

5. Eventuelt 
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5.1 Bankkort 

Banken krever oppmøte og signering fra leder +et annet styremedlem. Sjekker opp mulighet for å registrere det 

elektronisk i altinn. Krever også signering av 2 stk her, men er enklere å gjennomføre enn oppmøte i bank.  

5.2 Registrering av Tyske hunder 

Fikk svar fra Tyskland. De norske Chodsky pes som er hentet ifra Tyskland vil ikke kunne godkjennes i Norge, da 

den tyske chodsky pes klubben ikke er medlem av den tyske kennelklubben Se vedlegg 1 for fullstendig svar fra 

Tyskland.  

6. Neste styremøte 

Mandag 7.oktober kl 19  

OBS! etter innlegg på styresiden er dette endret til oppmøte i Drammen, lørdag 28.september.  
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