Norsk Whippetklubb

Generalforsamling 2016

Norsk Whippetklubb
Innkalling Generalforsamling 2016
Lørdag 21.5.2016 kl 16
Brannfjell Skole
Ekebergveien 111
1178 Oslo

Dagsorden:
1. Åpning av generalforsamlingen
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av ordstyrer
4. Valg av referent
5. Valg av tellekorps
6. Valg av to personer til å underskrive referatet
7. Styrets årsberetning
8. Regnskap 2015
9. Budsjett 2016
10. Kontingent
11. Innkomne forslag:
o Endring av §3-4 og §4-3 i NWK lover om styrets sammensetning
o Opprettelse av utvalg for Avl, oppdrett og helse
o Utvidelse av styret til 7 medlemmer + 2 vararepresentanter
12. Valg
o Styre
o Revisor
o Utvalg for Avl, oppdrett og helse
o Valgkomite
13. Avslutning av generalforsamlingen
14. Ordet fritt

(vedlegg 1)
(vedlegg 2)
(vedlegg 2)
(vedlegg 2)
(vedlegg 3)
(vedlegg 4)
(vedlegg 5)
(vedlegg 6)
(vedlegg 7)

Alle som har betalt kontingent til NWK for 2016 før Generalforsamlingen har møte- og
stemmerett.

Mer informasjon finner du på
www.whippetklubben.no
Facebook: Norsk Whippetklubb

www,whippetklubben.no
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Vedlegg 1

Årsrapport Norsk Whippet Klubb 2015

Styre har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Vara:
Vara:

Geir Guldberg
Kirsten Landsverk
Ivan Jenssen
Hanne Feydt Von Benzon
Stine Frigård
Per Roger Hamgaard
Kristin Hoff
Vigdis Hannestad

Møter
Styret har hatt en hyppig møte virksomhet og kommunikasjon, dette i
forbindelse med innkalte fellesmøter, mail og sosialemedia/messenger. De
forskjellige komiteene har hatt lite møtevirksomhet i 2015, dette på grunn av at
klubben ikke ble godkjent.
Styret
Styret har vært fulltallig og alle har bidratt med sine delegerte oppgaver, styret
har inkludert initiativtaker SteinOle Kjær og Andre Lund i styresak: søknad om
raseforvaltning.
Saker
Styret har i hovedsak jobbet med søknadsprosessen rundt raseforvaltning.
Klubben var godkjent fra 01.01.16, men Hovedstyre i Norsk kennel klubb endret
godkjennelsen og gav beskjed om at saken måtte opp på nytt i Norsk
Myndeklubb. Styret har da jobbet rundt prosessen av nytt forslag til GF 2016 og
ny søknad til NKK. Styret har også mange planer for videre arbeid og aktiviteter
felles for hele landet, dette i samarbeid med Regionskontaktene.
Aktiviteter
Klubben har ikke arrangert noen aktiviteter i 2015

Hjemmeside:
Klubben sin hjemmeside er publisert sammen med en åpen facebookside, sidene
er laget og styres av Andre Lund, domenet eies i dag av SteinOle Kjær, men
overføres klubben, hvis klubben blir offisiell.

Norsk Whippet klubb ved Styreleder Geir Guldberg

Vedlegg 2

Sak 8:
Norsk Whippetklubb, regnskap 2015
Inntekter:
0,00

Utgi0er:
0,00

Ski, 29.04.2016
Ivan Jenssen, sign
Kasserer

SAK 9:
Norsk Whippetklubb, BudsjeA 2016

MedlemskonAngent

Inntekter
7 500,00

Møteutgi0er, Lokalleie
Porto etc
Arrangement støJe
Sum

2 000,00
2 000,00
2 000,00
7 500,00

Ev. Overskudd overføres 2017

Sak 10:
KonEngent 2016
KonEngent 2017 *)
+Grunnavgi0 Al NKK
Sum konEngent
*) Forslag Al konAngent 2017 forutseJer at NWK
blir godkjent som medlemsklubb i NKK fra
1.1.2017.
Dersom godkjennelse ikke foreligger pr 1.1.2017,
fastseJes konAngent 2017 Al 75,00

Utgi0er

75,00
160,00
190,00
350,00

6 000,00

Vedlegg 3
Forslag til endring av §3-4 og §4-3:
For å kunne være mer fleksible med tanke på kasserer og sekretær vervet foreslås følgende:
Endre:
§3-4 Generalforsamlingens oppgaver
i) Velge:
◦ Leder for 2 år
◦ Nestleder for 2 år (første valg for 1 år)
◦ Sekretær for 2 år (første valg for 1 år)
◦ Kasserer for 2 år
◦ 2 styremedlemmer for 2 år (første valg en for 1 år og en for 2 år)
◦ 2 varamedlemmer for 2 år (første valg en for 1 år og en for 2 år)
◦ Revisor med vararevisor for 2 år.
◦ Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år
Til:
§3-4 Generalforsamlingens oppgaver i) Velge:
- Leder for 2 år
◦ Nestleder for 2 år
◦ 4 styremedlemmer for 2 år
◦ 2 styremedlemmer for 2 år
◦ 2 varamedlemmer for 2 år
◦ Revisor med vararevisor for 2 år.
◦ Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år
Denne endingen krever også et tillegg i «§4-3 Styrets oppgaver er å»:
Endre:
§4-3 Styrets oppgaver er å
• – lede klubben mellom årsmøtene
• – avholde årsmøte
• – drive klubben i samsvar med klubbens formål
• – gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
• – oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
særkomiteer, avlsråd og eventuelt redaktør.
• – søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
• – oppnevne representant til NKK-regionen
Endres til:
§4-3 Styrets oppgaver er å
– lede klubben mellom årsmøtene
• – avholde årsmøte
• – drive klubben i samsvar med klubbens formål
• – gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
• – oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for
særkomiteer, avlsråd og eventuelt redaktør.
• – søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
• – velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
• – oppnevne representant til NKK-regionen

29.april 2016

Vedlegg 4

29. april 2016

Forslag til Generalforsamlingen i Norsk Whippetklubb
(opprettelse av utvalg for Avl, oppdrett og helse).
Bakgrunn:
Norsk Whippetklubb er stifet for å kunne påta seg ansvaret for Whippet i Norge,
gjennom medlemskap i NKK som raseklubb. Dette vil det nå bli søkt om.
Med økning i popularitet og utbredelse, vil det komme en tilsvarende økning i antall
nye oppdrettere av rasen, og all historikk fra andre raser som har opplevd en stor
økning i popularitet tilsier at vi må ha et organ som kan råde og veilede mange av de
nye oppdretterne som kommer til, både med det praktske som oppdretter, og med
siktemål å beholde Whippet som den sunne rasen den virkelig er.
Dessuten bør det være et fagutvalg i Klubben som har som ansvarsområde å utvikle
og vedlikeholde RAS-dokumentet.
FORSLAG:
Det opprettes et utvalg for Avl, oppdrett og helse bestående av 5 kompetente
personer, bestående av leder, sekretær og tre medlemmer.
Leder skal automatsk ha plass i styret som fullverdig medlem her.
Utvalgets oppgaver:
1. Utvikle og vedlikeholde RAS-dokumentet.
2. Aktvt følge sunnhetsutviklingen for Whippet, i Norge og internasjonalt.
3. Bistå nye og gamle oppdrettere i avls- og oppdretterspørsmål.
Utvalget rapporterer til Generalforsamlingen, og samarbeider under året med Styret.
Dersom utvalget finner det formålstjenlig å iverksette tltak ifm pkt. 1 og 2, eller
endringer i forhold tl sine arbeidsoppgaver, skal dette fremmes som sak på
Generalforsamlingen.
Mvh, Stein-Ole Kjær

Vedlegg 5

29. april 2016

Forslag tl Generalforsamlingen i Norsk Whippetklubb
(utvidelse av styret).

Bakgrunn:
Det er foreslåt oppretelse av et råd for Avl, oppdret og helse hvor det er foreslåt at leder for får
plass i styret.
FORSLAG:
Styret utvides med 1 person, leder for Avl, oppdret og helse. Dete vil medføre at det nye styret
består av 7 medlemmer + 2 vararepresentanter.
Mvh,
Stein-Ole Kjær

Vedlegg 6
Valgkomitee Norsk Whippet klubb 2016

Komitee består av:
Geir Guldberg
Kirsten Landsverk
Andre Lund

Innstilling til nytt styre:
Leder:
N.leder:
Sekretær:
Medlem:
år)Medlem:
Medlem:
Vara:
Vara:

Per Haakon Vestby
(2 år)
Stine Frigård
( 1 år)
Hanne Feydt Von Benzon ( 1 år)
Ivan Jenssen
( 1år)
SteinOle Kjær
( 2 år)
Geir Guldberg
( 1 år)
Kristin Hoff
( 1 år)
Per Roger Hamgaard
( 1 år)

Det har kommet forslag om at Kasserer avviker fra styret, kassererjobben utføres fra en
frivillig med økonomibakgrunn tilknyttet Norsk whippet klubb, eventuell leies tjenesten inn.
Kasserer er erstattet med et nytt styremedlem.
Endring av styre:
Vigdis Hannestad og Kirsten Landsverk går ut.
Per H Vestby og SteinOle Kjær går inn.

MVH Valgkomitee v/ Geir Guldberg

29.april 1016

Vedlegg 7

Forslag til Valgkomiteen i Norsk Whippetklubb, medlemmer i utvalget
for Avl, oppdrett og helse.
Bakgrunn:
Det er foreslått et utvalg i klubben for Avl, oppdrett ogh helse, dersom dette blir
vedtatt, forslås følgende personer til dette:
FORSLAG:
Leder:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Kristin Hoff
Tina Ingebretsen
Elisabeth Syrdal
Jorunn Jenssen
Anne-Mette Mikkelsen

Mvh, Stein-Ole Kjær

