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
Kl:20:00
Sted: Skype
Til stede: Vibeke, Roger, Sandra, Christin og Charlotte
Forfall: Trude har meldt frafall.
Andre til stede:
Sak nr. 14. okt.2020
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent uten annmerkning.
Sak nr 15. okt. 2020
Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Ikke godkjent.
Sak nr 16. okt. 2020
Gjennomgang av klubbens lover.
Pkt 4.3 Utnevne representant til NKKs regionsmøte.
Vedtak: Nestleder ser over lovene til klubben og NKKs lovmal for å se om disse stemmer
overens.
Sak nr 17. okt. 2020
Vedtak: Saken unntas offentligheten.
Sak 18. okt. 2020
Styrets oppgaver.
Styret har gjennomgått styrets oppgaver. Vi tar vekk avsnittet om avlsråd og valpeformidler,
men vil jobbe videre med saken. Dokumentet er klart til å sendes til våre medlemmer.
Vedtak: Enighet.
Sak 19. okt. 2020
Utstilling 2021, Hokksund.
Forslag: Utsette eller avlyse. Styret sitter uten informasjon, vet ikke den økonomiske
situasjon.
Vedtak: Avlyses. Leder tar kontakt med NKK og forklarer situasjon.
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Sak 20. okt. 2020
Hove 2021, 7. mai helga.
Chodsky treff en gang i året. Hove i Arendal er treffstedet. Medlemmene tilbys å kunne trene,
og få innføring i alle slags sporter. Langhelg, fra fredag til søndag.
Christin, Roger, Irene, Inger Lise og Siw, har vært i gruppen til nå.
Vedtak: Saken overflyttes til neste styremøte slik at Christin og Roger får hatt et gruppemøte
ang. Hove 2021
Sak 20. okt. 2020
Webansvarlig.
Vedtak: Monita Pedersen tiltrer som webansvarlig. Enstemmig vedtatt.
Sak 21. okt. 2020
Aktivitetsgruppe, utstillingsgruppe, eventuelt annet.
Vedtak: utsettes til neste møte.
Sak 22. okt. 2020
Valg av representant til RS.
Representant: Roger Abrahamsen
Vara: Vibeke Pettersen
Vedtak: Enstemmig
Sak 23. okt 2020
Instrukser ved overføring fra et styre til et nyvalgt styre.
Vedtak: Christine starter på disse, vi ser på dem sammen på FB-siden til styret og behandler
saken på neste møte.
Sak 24. okt 2020
Eventuelt
Navn unntatt offentligheten: Vi avventer, og sjekker litt mer rundt saken.
Videoopptak av møter i styret: Det skal spørres om det kan tas opptak, og alle på møtet skal
godkjenne et slikt opptak.
Innlogging til klubbadmin og arra. Sandra og Vibeke tar en opplæring på telefon.
Brønnøysundregistret er enda ikke oppdatert.
Gjetekurs på Vågå i Juli 2021, tas på møte i januar

Neste møte.
Nyhetsbrev
Revisor:

Møteplan styret
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Møte 3/2020
Møte 4/2020
Møte 1/2021

11.November 2020 kl. 20:00 på Skype
9. Desember 2020 kl. 20:00 på Skype
6.Januar 2021 kl. 20:00 på Skype
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