
 

 

 

Innkalling til  ordinært årsmøte i Norsk Chodsky pes klubb. 

ONSDAG 24.03.2021 KL. 1900 

MØTET AVHOLDES VIA TEAMS, OG LINK SENDES ALLE MEDLEMMENE TO 

DAGER PÅ FORHÅND.  

 

DAGSORDEN 

Møtet åpnes.  

Sak 1. Godkjenning av innkalling.  

Sak 2. Valg av referent, ordstyrer og to til å underskrive protokollen.  

Sak 3. Styrets årsberetning 

Sak 4. Regnskap for 2020 

Sak 5. Revisorberetning 

Sak 6. Budsjett for 2021 

Sak 7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2022 

Sak 8. Årsmøteform i framtiden.  

Sak 9. Logo 

Sak 10. Valg 

 



Medlemmer som har betalt kontingent for 2021, og har vært medlem de siste 3 

ukene før møtet, har stemmerett og møterett.  

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved forhåndsstemme. 

Personlig fremmøte regnes i dette tilfellet som fremmøte, via web. 

Forhåndsstemmer sendes NCPK v/Vibeke Pettersen, Rørvikveien 1A, 9610 

Rypefjord. Stemmeseddelen skal ligge i en konvolutt, hvor kun medlemsnr er 

påført. Denne legges i en ny konvolutt og sendes. Forhåndsstemmene må være 

styret i hende før årsmøtet.  

 

 

Sak 3 

 

      Norsk chodsky pes klubb 
       Kontonr. 2220.26.77650 
       E-post. mail@chodksypes.no 
 
 

Årsberetning Norsk Chodsky pes klubb 
2020 

 
Styrets sammensetning fram til Ekstraordinært årsmøte: 

 
Leder:    Mona Eggenheim Fjeld 

Nestlede:   Åse Kari Bohlin 

Sekretær:  Vendela Mikalsen Ekker 

Kasserer:   Maylèn Gare 

Styremedlem:  Irene Sørsvann 

Varamedlem:  Charlotte Hagen 

Varamedlem:   Wenche Haugland 

 

Valgkomitèn har bestått av: 

 

Leder:   Nicolay Somdal 

Medlem:  Kari Buer Winnæs ( Trakk seg i løpet av året.) 

Medlem:   Helene Solbakken Bakkeberg. 

Varamedlem:   Trude K. S. Tørum ( Trakk seg da hun gikk inn i styret ved EOÅ) 

 

Revisor:  Rebecca Alstad 

mailto:mail@chodksypes.no


Vararevisor:   Inger Faugstad 

 

Styrets sammensetning etter ekstraordinært årsmøte i september 2020. 

 

Leder:    Vibeke Pettersn 

Nestlede:   Sandra Paulsen 

Sekretær:  Trude K. S. Tørum 

Kasserer:   Charlotte Hagen 

Styremedlem:  Roger Abrahamsen 

Varamedlem:  Christin Krystad 

Varamedlem:   

 

Styrenes Arbeid: 

Det har vært avholdt 12 styremøter, et årsmøte og et ekstraordinært årsmøte 

 

Aktiviteter fra styret som ble valgt i september: 

Fotokonkurranse:  

Hver 15. i mnd legges det ut et tema på konkurransen, den med flest likes får en liten premie 

og bildet pryder vår fb side, og nettside,  hele påfølgende måned.  

 

Årets Chodsky pes kåringer: 

Det er nå mulighet å melde på valper og til kåringene, og det ble lagt med en påminning i 

nyhetsbrevet som gikk ut i november.  

 

Hove: 

Ble avlyst pga covid-19 

 

Østlie: 

Ble avlyst pga covid-19 

 

Gjeterkurs: 

Det ble gjennomført gjeterkurs i regi av klubben 2.-6. september 2020, og det var 7 Chodsky 

Pes med på kurset.  

 

Utstillinger: 

Det har vært vist 49 hunder fordelt på 19 ulike utstillinger, på flere har det vært mer enn en. 

Flest var det på Lillehammer i august, hvor det var 12 stk påmeldte. (Hentet fra NKKs 

statistikker) 

Spesialen:  

Pga Covid-19 og den usikre og uavklarte situasjon rund denne, ble utstillingen flyttet til 2021.  

 

 

Helse: 

Det har vært HD-rønket 20 individer. 6 Stk fikk HD A, 6 stk fikk HD B, 6 stk fikk HD C, og 

2 stk fikk HD D.  

Det har AD-rønket 19 individer, alle med AD 0. 

Det har vært øyenlyst 1 individ med ECVO attest, denne er uten anmerkning.  

I tillegg vet vi at stadig flere velger å dna-teste både for DM og Locus C. (Dette er resultater  

Hentet fra NKKs statistikker, bortsett fra DNA attestene som vi kun registrere via medlemmer 

som legger ut resultatene.) 



 

Medlemsutvikling: 

Årstall Antall medlemmer 

2016 13 stk 

2017 72 stk 

2018 94 stk 

2019 101 stk 

2020 128 stk 

 

Logo: 

Klubben har i dag to loger, Den «gamle»orginale med hundehodet på, og den «nye» som 

Jeanette Landøy Aune laget. Det er bestemt via årsmøte tidligere at begge skulle brukes om 

hverandre.  

 

Bruksområder: 

Chodsky pes er en rase som stadig legges merke til, og den blir brukt i mange ulike 

aktiviteter. Vi kjenner til Besøkshunder, redningshund, gjeterhunder, og ekvipasjer som 

konkurrerer i lp, rally, ag, smeller, nosework og bruks.  

 

Generelt: 

 

I september ble det nytt styre i klubben, da det forrige trakk seg med øyeblikkelig virkning.  

Det nye styret takker det avtroppende styret for jobben de har gjort. 

 

Det nye styret har brukt tiden til å bli kjent med klubbens systemer, dvs. hjemmeside, fb-sider, 

og Instagram som vi dessverre har mistet da innloggingen forsvant da en telefon ble ødelagt.  

 

 

 

 

Sak 4  

Regnskap 

Ligger som vedlegg 

 

Sak 5  

Revisorsberetning 

Ligger som vedlegg 

Sak 6 

Budsjettforslag 

Ligger som vedlegg 



Sak 7 

Fastsettelse av medlemskontingent. 

Styret foreslår at medlemskontingenten ikke økes pga usikkerheten rundt 

NKK`s grunnkontigent. Styret foreslår også å ta bort «Klubbmedlem vervet av 

klubb» og at klubbmedlem vervet av oppdretter har samme medlemspris som 

husstandsmedlem, og dette gjelder for et år.  

Priser pr i dag er:  

Medlem:      kr. 250,- 

Husstandsmedlem:     kr. 125,- 

Klubbmedlem vervet av klubb:    kr 350,- 

Klubbmedlem vervet av oppdretter:  kr 100,- 

Vedtak:  

Sak 8 

Årsmøteform i framtiden.  

Styret foreslår at årsmøtene i framtiden skal være digitale for å nå ut til flest 

mulige av våre medlemmer. Som en landsdekkende klubb, synes styret det er 

fint om alle medlemmer for samme mulighet til å delta via en digital plattform.  

Vedtak: 

Sak 9 

Logo 

Det er på tidligere årsmøte vedtatt at både den gamle logoen med hode av en 

Chodsky pes, og den nye logoen som Jeanette Landøy Aune har designet skal 

kunne brukes.  Det som er viktig i dag, er at vi må/bør ha en vektorfil ved trykk 

av logo på for eksempel rosetter. Selv logoen som J.L.A har designet egner seg 

dessverre ikke til dette da den inneholder for mange streker. Flaggfabrikken 

laget et eksempel til oss som kan brukes på rosetter, se vedlegg. Er dette noe 

klubben kan/vil bruke på rosetter?  

Styret foreslår at vi bruker orginallogoen på alle dokumenter, referater og 

premier som denne kan trykkes på, og at vi i framtiden bruker flaggfabrikkens 

logo på rosetter og premier.  



Vedtak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 10 

Valg 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved forhåndsstemme. 

Personlig fremmøte regnes i dette tilfellet som fremmøte, via web. 

Forhåndsstemmer sendes NCPK v/Vibeke Pettersen, Rørvikveien 1A, 9610 

Rypefjord. Stemmeseddelen skal ligge i en konvolutt, hvor kun medlemsnr er 

påført. Denne legges i en ny konvolutt og sendes. Forhåndsstemmene må være 

styret i hende før årsmøtet.  

 

Verv Navn  Tidsrom Ja  Nei 

Nestleder Sandra paulsen På valg for 2 år   

Kasserer Charlotte M. 
Hagen 

På valg for 2 år   

Sekretær Silje K. Amundsen På valg for 1 år   

Varamedlem Christin Krystad På valg for 1 år   

Varamedlem Aino Iren Åsen På valg for 1 år   

     

Revisor Inger Faugstad På valg for 2 år   

Vararevisor Bjørn A. 
Pettersen 

På valg for 2 år   

     

Leder valgkomite Inger Lise 
Kristiansen 

På valg for 2 år   

Medlem 
valgkomite 

Berit Skjeggerød På valg for 2 år   

Medlem 
valgkomite 

Vigdis Støylen 
Quipt 

På valg for 1 år   

Varamedlem 
valgkomite 

Ikke funnet noen 
til vervet.  

   

 

 

 

 


