NORSK CHOW CHOW
KLUBB
Havsteinbakken 11c
7021 Trondheim

Org.nr.
985 887 888
www.ncck.no

Utvidet Styremøte 18.04.2018 kl 20:00 på Skype
Tilstede: Lasse Lønseth, Lene Johansen, Rune Mulder, Roar Gundersen, Rose Linda Pedersen, Grethe
Rødby, Mona K. Selbach, Kari Larsen, Jane Fjeld.
Sak 1: Generalforsamling
Vedtak i forrige møte omgjøres pga. protester mot flytting til fredag. Tidspunkt settes til 26. mai kl
17:00 som tidligere kunngjort, det kan ikke endres pga. frister på 8 uker for kunngjøring av dato. Den
avholdes i klubbens telt om ikke andre egnede lokaliteter finnes på Sanda.
Styret fremmer forslag ang. tilpasning av lover til NKKs lovmal, utenlandske medlemmer og
avdelinger.
Sak 2: Fra valgkomiteen ang. trakassering på Facebook
Valgkomiteens leder informerte om at informasjon fra valgkomiteens møte ble skrevet på luket
Facebook-gruppe «Nordisk Chow Chow» av valgkomitemedlem Hanne Fogtmann Pedersen under
møtets gang, inkludert opplysninger om enkeltpersoner, som skal behandles som fortrolig etter NKK’s
saksbehandlingsregler og normal kutyme for arbeid i valgkomiteer. Dette er til skade for komiteens
arbeid. Leder for valgkomiteen kan derfor ikke ha tillit til vedkommende komitemedlem. Roar varsler
Hanne om dette.
Styret legger til at trakassering av enkeltmedlemmer og klubben, med løgnaktige påstander som
fremsettes mot styret og navngitte enkeltpersoner av flere medlemmer i lukket gruppe «Nordisk Chow
Chow», hvor det ikke er mulig for andre å komme inn og besvare påstandene, er til stor skade for
klubben. Dette må opphøre om klubben skal kunne fungere videre.
Sak 3: Utstillingene i mai.
Bestilling av rosetter er bekreftet.
Mona tar seg av papirene til begge utstillingene, Mona og Lasse tar seg av påmeldingene og setter opp
katalogene.
Avdelingen står for kiosk-salg og sørger for bemanning av kiosken.
Lasse holder kontakt med dommerne, henter dem på Gardermoen og leier bil for kjøring til Sanda og
tilbake.
Møtet avsluttet kl. 21:30.
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