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Møtereferat for Norsk Chodsky Pes  

Klubb 

Sted: Skype 

Dato: 03.02.20 

Klokkeslett: 18.00 

Deltakere: Betina, Mona, Åse Kari, Irene og Maylen 

Punkter på sakslisten 

1. Referat fra forrige styremøte 

2. Oppgaver fra forrige møte 

3. Blodsporkurs 

4. Mail fra Danmark 

5. Støtte til medlem 

6. Årsmøte 

7. Eventuelt 

8. Neste styremøte 
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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? 

Purring 

Ringsekretær Betina Ikke funnet ny enda, jobber videre med dette 

Fra forrige gang   

Kompendium fra Tsjekkia Maylen Er i dialog med NKK. De skal gi tilbakemelding – 

purrer på de 

Årets Chodsky pes premier Vendla Ok 

Blodsporkurs Irene Overført som aktivitet til Hove m/ mulighet for 

eget kurs sensommer 

Hove-komitéen bekreft dato og info Irene Dato er satt 01-03.05.  

Fjellgjeting – mulighet for et kurs til Betina Ok. Siste helg i mai 

Nytt år ny medlemsavgift – 

Påminnelse årets Chodsky 

Vendla  Ok 

Høre om valgkomitéen er ajour ift 

årsmøte 

Mona Ok 

Chodsky-oppdrettergruppe Betina Ikke opprettet, avklart på hvem gruppen skal 

gjelde for og innhold. Opprettet rett etter 

dagens møte. 

 

3. Blodsporkurs 

Da blodsporkurs er lagt som en aktivitet på Hove utsetter vi vårens kurs. Det kan ved interesse settes opp et kurs 

på sensommeren.  

4. Mail fra Danmark 

Vi har mottatt mail fra Danmark ift. MDR1 på rasen. Dette er en test som frarådes av veterinærene i Norge da den 

ikke er verifisert for Chodsky Pes. Mona tar kontakt med helseavdelingen hos NKK for å sjekke hvor vi evt kan 

henvende oss for å få hjelp til å finne ut hva slags tester man kan ta for vår rase ved evt sykdommer som bør 

sjekkes ut. Hvordan blir en test verifisert, og hvem utarbeider de. 
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5. Støtte til medlem 

Det er kommet inn forespørsel fra et av medlemmene til klubben ift. økonomisk støtte til WAO. Styrets flertall 

ønsker at man støtter ekvipasjer som skal til VM og Nordisk med 500,-  

6. Årsmøte 

Regnskapet er sendt til revidering og budsjett for rasespesial og 2020 blir ferdig i løpet av uken. Valg-komiteen er 

i gang med sine forberedelser. Vi tar et Skype-møte onsdag 12.02 kl.20.00 for å sjekke at vi har alle papirer klare 

for utsending. 

7. Eventuelt 

Østlie utgår i år 

Christin Krystad står for påmeldinger til Hove i år. Informasjon og priser sendes klubben i løpet av uken. 

Ift. rase-spesialen sjekker Maylen mulighet for etterbestilling av rosetter som allerede er produsert til første 

bestilling. Sjekker også med NKK om vi har mulighet til å sjekke antall påmeldte underveis. Det er bestilt hotellrom 

til dommeren på Sanden, flybilletter bestilles så raskt som mulig. 

På styremøte i Drammen i 2019 ble det bestemt at klubben betaler mat for styremedlemmene under et styremøte 

pr år. Dette er tatt opp til diskusjon igjen i dag, flertallet mener at dette er ok. 

Forslag om at mail sendt til hoved-mail videresendes til de nye mailene til styremedlemmene dersom mulig. 

8. Neste møte 

Mandag 02.03 kl. 18.00 

 


