Møtereferat for Norsk Chodsky Pes
Klubb
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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. Oppgaver fra forrige møte
Oppgave Ansvar

Gjennomført?

Helse
Taushetserklæring Mona
Lage EPI og Epilepsi Facebook Mona og Maylen
grupper
Lage egen helse mail Vendla
Rasespesial
Kontakte NKK angående juniorcert
Skriftlig avtale med Hokksund
camping
Sende info til skriver
Informer ringsekretær om ny plass
Lage engelsk invitasjon til finske
klubben
Aktiviteter
Referat og bilder fra fjellgjeting
sendes inn til sekretær
Kontakte Rita for referat og bilder
fra Østli som sendes til sekretær
Lage nyhetsbrev for oktober

En som ikke har signert, får derfor ikke bli
med på møtet før dette er signert.
Ok, og folk er lagt til.
Ok, gitt innloggingsinfo til leder og
kasserer

Mona
Maylen

----ansvar flyttes over til Vendla

Åse Kari
Betina
Vendla

Ok

Betina

Ikke mottatt,

Betina

Ok, referat og bilder er blitt sendt inn, lagt
til nyhetsbrev

Vendla

Ok, ikke fått innsendt alt, men er laget,
venter på godkjenning.

OK, Fått beskjed om at parken er
tilgjengelig for oss
---Ok, er sendt

3. Bytte av bank
Bakgrunn: Har fortsatt problemer med banken til klubben. Har ved flere anledninger prøvd å fikse kort til klubben,
uten å lykkes. Banken er lite samarbeidsvillig, og mye problemer henger igjen etter tidligere leder. Da alt av
adresser og info har ligget privat. Dette er nå ordnet og ingenting ligger på privatpersoner. Pga misnøye med
bank ønsker man derfor å flytte over til Skagerrak Sparebank.
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Forslaget blir enstemmig vedtatt.
Ansvar for å skifte bank: Mona og Maylen.

4. Chodsky pes avdeling Sørlandet
Bakgrunn: Innsendt forslag om å danne Norsk Chodsky pes klubb avdeling Sørlandet.
Det henvises til klubbens regelverk, §3-4e. Som forteller at opprettelse og nedleggelser at avdelinger skal skje på
årsmøtet.
Drøfting av styret: Klubben er fortsatt liten, og vi har under 100 medlemmer. Styret er ikke negativ til å danne
avdelinger, men ønsker å fokusere på å øke medlemsmassen til raseklubben før man evt oppretter avdelinger.
Man håper at «Sørlandet» kan være en gruppe som kan ha aktiviteter gjennom raseklubben, hvor de også kan be
om støtte til sine arrangementer.
Ansvar om å videreformidle hva styret har drøftet: Irene

5. Oppdatere helseinfo på hjemmesiden
Bakgrunn: ønsker å legge til EPI under helse på hjemmesiden.
Enstemmig vedtatt.
Ansvar: Vendla

6. Arrangementer 2020
Planlegge hvilke arrangementer man skal gjennomføre. Er laget fane på styremøte-regnearket hvor aktiviteter
legges inn med dato og hvem som har ansvaret for gjennomførsel. Er 3 arrangementer som er planlagt 2020.
Hove, Rasespesialen og Fjellgjeting.
Styret ønsker å prøve å tilby 2 nye aktiviteter. Blodsporkurs og MH test. Blodsporkurset kan gjennomføres i 2020,
dersom man ønsker, men MH må man søke om å ha i 2021.
For å bli viltsporchampion må man ha 3 spor på 600 meter og oppnådd to stk Good på utstilling. Nye regler er på
høring; et 600 meter spor, to 1000 meter spor og et viltspor, samt to stk Good på utstilling. Reglene finner man på
NKK.
Ansvar Blodsporkurs: Irene sjekker om muligheten for blodsporkurs i midten/slutten av august. Legger frem ved
neste møte.
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Ansvar for MH: Maylen sjekker med Eric om muligheten for MH-test.
Styret vektlegger at Chodsky pes har førsterett på plasser innen en viss dato for aktiviteter. Dersom plassene ikke
er fullt opp, kan andre raser delta.
Det er også mulighet for kurs i klasse 1 lydighet med Irene.

7. Aktiviteter
7.1. Helseundersøkelsen
Maylen har skrevet den, kommer i løpet av uka

7.2. Årets Chodsky regler
Forslag til regler:
Lydighet og rally lydighet deles inn i klasser. Man går ut fra poengene man har fått, og de 3 beste resultatene er
tellende. I klasse 3 før man også 20 ekstra poeng pr cert.
Blodspor: 3 beste spor er gjeldende. 1.premie HP gir 20 poeng, 1.premie gir 15 poeng, 2.premie gir 10 poeng,
3.premie gir 5 poeng.
Agility og hopp, 3 beste resultater fordelt på klasser, 0-5,99 feil gir 20 poeng, 6-15,99 gir 15 poeng, 16-25,99 feil
gir 5 poeng. Dersom det blir likt er det tidene som teller.
Brukshund, 3 beste resultatene gir poeng. Man gir poeng basert på hvilken klasse man går i, opprykk og godkjent.
RIK: de 3 beste resultatene sendes inn. Ferdsel gir 10 poeng, utholdenhet 10 poeng, SL1 20.poeng, SL2 25poeng,
SL3 30poeng. Dersom poengsummen blir lik legges ferdsel og utholdenhetspoeng til.
Utstilling:
Ansvar for å lage et forslag basert på det styret har sagt: Vendla

8. Rasespesialen 2020
8.1. Div
Ligger nå ute på NKK, men det er ikke mulig å melde på. Vi må inn på klubbens side for å se om alt er i orden. Evt
om vi også kan flytte lokalisasjonen, for det står oppført med Stokke som plass.
Ansvar: Maylen

8.2. Budsjett
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Det bør utarbeides et eget budsjett for rasespesialen, og eget møte.
Ansvar: Maylen

9. Årsmøte 2019
Forslag 29. februar i Drammen på Peppes pizza, hvor vi kan ha eget rom. 8 uker før bør bekjentgjøringen sendes,
dvs slutten av desember.
Med innkallelsen skal følge være med: Saksliste, årsberetning, regnskap med revisors beretning, forslag om saker
som medlemmer eller styret ønsker å behandle, (Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet
senest 4 uker før møtedato), budsjett for neste år, forslag til kandidater til valgene (Forslag på kandidater må være
valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato).

10. Eventuelt
Enstemmig vedtatt at styremøter er første mandag i måneden, og det starter kl 18.
Man anbefales å logge på Skype 5-10 min før, slik at man slipper å vente. Møtet starter kl 18.00 uavhengig om alle
er pålogget eller ikke.

Neste styremøte
Første mandag i Desember 02.12.2019 kl 18 Skype
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