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Klubb
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Maylen Gare, Mona Eggenheim Fjeld, Vendla Ekker og Åse Kari Bohlin
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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.

2. Taushetserklæring
Ønsker at alle i styret undertegner en taushetserklæring, da det kan forekomme innsendinger av sensitiv
informasjon og behandling av sensitiv info på styremøter. Eksempel vedrørende info om helse, da det får være
opp til den enkelte å utlyse dette offentlig.
Styret håper dette kan bidra til innrapporteringer, dersom det er hunder som er berørt av sykdom, eller dersom
enkelte medlemmer har ting de ønsker skal tas opp.
Alle fremmøtte på styremøtet 28.09.2019 har undertegnet dette. Resterende medlemmer/vara får dette tilsendt på
klubbmail. Frist for underskrift er før neste styremøte. Dette sendes inn til ncpk.leder@gmail.com. Man får ikke
delta på styremøter der slik info fremlegges dersom man ikke har skrevet under på taushetserklæring.

3. Gjennomførte aktiviteter
3.1 Epi-info
Sendt ut info til alle medlemmer og via Facebook siden til klubben. Maylen og Mona har laget Facebook grupper
for eiere av hunder med EPI, slik at de kan bistå hverandre med tips og råd til behandling av sykdommen. Det er
gitt info til medlemmer via nyhetsbrevet om gruppene. Kun eiere av Chodsky med EPI, blir lagt til i gruppene. Det
er hittil innrapportert 5 tilfeller av EPI.
Det har også blitt laget en slik gruppe for epilepsi.
Det er blitt laget en helseperm, som blant annet inneholder stamtavlene til hundene med EPI og epilepsi.
Ansvar for gruppene er Mona og Maylen. For å bli lagt til i gruppene må det sendes inn mail til
ncpk.helse@gmail.com. Alle i gruppene må krysse av for taushetserklæring.

3.2 Fjellgjeting
Gjennomført aktivitet. Betina lagde et referat for styret som ble publisert på styresiden på facebook. Ønsker at det
lages et referat som kan deles med våre medlemmer, samt bilder, i nyhetsbrevet i oktober. Ansvar Betina.
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Vi ser også at enkelte arrangementer har full påmelding for neste år. Styret ønsker at dette skal endres. Da det
først må tas en beslutning om arrangementene skal gjennomføres, og at samtlige medlemmer må få mulighet til å
melde seg på. Vi bør derfor se om det bør arrangeres flere kurs på de enkelte som blir fullbooket kjapt.
Det tas en vurdering om klubben skal arrangere gjeterhund kurs 2020, ved en senere anledning. Det er da
ønskelig at noe av inntektene skal gå til klubben, slik at klubben på langsikt kan tilby flere aktiviteter for våre
medlemmer. Ønsker derfor å reforhandle prisen på kurset, da 100% av inntekten går til kursinnehaver. Dersom
kurset blir gjennomført, ønsker det å ha en egen aktivitetsgruppe som arrangerer dette.

3.3 Østli
Ønsker å få tilsendt referat fra Østli kurset. Kontakt Rita, og be om referat samt bilder for å publisere i
nyhetsbrevet i oktober. Ansvar Betina.

3.4 Nyhetsbrev
Det er laget og sendt ut nyhetsbrev for juni, juli, august og september mnd. Neste nyhetsbrev blir sendt ut i
slutten av oktober, så lenge man får innsendt referatene. Ansvar for nyhetsbrev Vendla.

4. Rasespesialen
Det er sendt ut invitasjon for rasespesialen til våre medlemmer, danske og svenske klubben. Ønsker også å sende
ut til den finske klubben. Det bør også reklameres med jevne mellomrom på Chodsky-sidene på facebook. Ansvar
Vendla.

4.1 Estimert antall deltakere
Det er vanskelig å estimere antall påmelde hunder, da dette er første gang det arrangeres en offentlig rasespesial.
Det har blitt arrangert uoffisielt rasespesial i 2013, men man finner ingen rapport om antall hunder som deltok.
Styret estimerer at man får påmeldt opptil 40 hunder. Når påmeldingen legges frem, tar man nye vurderinger
fortløpende. Og man må belage seg på å evt etterbestille rosetter.

4.2 Rosetter
Ønsker å bestille rosetter fra Inter Silvi. Bestillinger bør gjøres i januar/februar.
I 2020 blir det innført junior-cert. Ønsker å kunne tildele dette på vår utstilling. Det bør derfor sjekkes om dette lar
seg gjøre, med NKK. Ansvar Mona.
Bør ha: 2 Cert (+reserve), 2 junior-cert, 2 champion,, ck, excellent, very good, o.l. se side 16 i utstillings-regler til
NKK for farger.

3

Klasser: Valp 4-6mnd, valp 6-9mnd, junior, unghund, åpen, champion og oppdretterklasse. Avlsklasse blir fjernet
fra 2020, og vi har for få hunder til å kunne stille i veteranklassen.
Anbefaler samtlige i styret til å bidra med sponsorgaver til vinnere og til loddsalg.

4.3 Søknad om plass
Maylen sender oppsummert mail til Hokksund camping med skriftlig avtale. Frist for bestilling av hytter blir satt til
19.april 2020.
Maylen har snakket med kommunen Øvre eiker, som har satt av datoen for parken. Maylen har fulgt opp med
skriftlig søknad pr mail.

4.4 Skriver
Åse Kari har fikset skriver til rasespesialen. Elisabeth Eriksen. Åse Kari sender info til henne, med kopi av mailen til
ncpk.kasserer@gmail.com

4.4 Ringsekretær
Betina kontakter ringsekretær med info via styremail, og sjekker om det er fortsatt er mulighet selv om man har
skiftet plass. Kopi av mailer til ncpk.kasserer@gmail.com

5. Eventuelt
5.1 Facebook-siden
Får ikke tilgang til Facebook siden, da tidligere eier av siden ikke har satt den over til det nye styret. Har tatt
kontakt ved flere anledninger. Et av styremedlemmene er lagt til, men man får ikke til å legge til styreleder. Det
vurderes å stenge ned siden, og starte opp en ny, dersom det dette ikke blir fikset.

5.2 Helseundersøkelsen
Det bør opprettes en mail hvor man kan rapportere inn helse på rasen. Foreslår Ncpk.helse@gmail.com . Ansvar
for å opprette mailen er Vendla. Mona og Maylen vil få tilgang til denne. Da det er disse to som styrer
helsegruppene med EPI og epilepsi, samt helsepermene.
Det ble gått igjennom hvilke spørsmål man bør inkludere i spørreundersøkelsen.

6. Neste styremøte
Første mandag i November, 4 November kl 19 skype
4

