
 
 
 

STED:     SKYPE   

DATO:    04.05.2020 

KLOKKESLETT:   18.00 

DELTAKERE:  ÅSE KARI BOHLIN, VENDLA EKKER, MAYLEN GARE, IRENE 

SØRSVANN 
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1. Referat fra forrige styremøte 

2. Oppgaver fra forrige styremøte 

3. Helseundersøkelsen 
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Møtereferat for  
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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 

- Skrive nyhetsbrev, sende ut til 

medlemmer 

- Sende purring på signering av 

årsmøteprotokollen, ligger ute på 

hjemmesiden 

- Legge ut påskekonkurranse/ 

bildekonkurranse på facebook 

- Alt gjennomført 

Mona - Purre på taushetserklæringer til vara 

- Sende mail til NKK med ny ønsket dato 

(3.juni 2021) for rasespesialen 

- Sender ny 

- Ikke fått svar fra NKK. 

Mailen er sendt.  

Maylen  - Kontakter dommer, camping og 

utstillingsplass med info om ny dato, 

dersom NKK tillater det? 

- Legge ut helseundersøkelsen på nett 

- Må avvente til vi får 

svar fra NKK 

 

- Gjennomført 

Irene og Åse - Dommere for facebook konkurransen - Gjennomført 

 

3. Helseundersøkelsen 

Maylen laget undersøkelsen på surveymonkey. Link ble lagt ut på facebook og sendt ut via nyhetsbrev. 

Skjemaet bestod av 8 spørsmål angående helse. Alle svar var anonyme.  Det ble sendt inn 63 skjemaer.  

Maylen tok styret gjennom statistikken for undersøkelsen. 

Vendla henter ut svarene, lager hefte som blir sendt ut via medlemsmail og publisert på hjemmesiden.  



 
 
 

 

4. Eventuelt 

- Vanskelig å fortsette planlegging av aktiviteter, da man enda ikke vet om man kan arrangere resterende 

aktiviteter. Avventer videre planlegging. 

 

- 17.mai hilsen til medlemmer og bildekonkurranse «post bildet av din 17.mai chodsky» på facebook. 

Vendla lager hilsen som blir sendt ut via mail, her benyttes et bilde som Irene sender til Vendla. Bildet 

som blir plukket ut som vinner på konkurransen, blir brukt som forsidebilde.  

 

- Vendla holder også på å lage statistikk hentet fra NKK sine sider for rasen.  

 

5. Neste styremøte  

Mandag 08.06.2020 kl.18.00 

 

 


