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Tilstede:

Per Haakon Vestby
Stine Frigård
Ivan Jenssen
Stein-Ole Kjær

Forfall:

Hanne Feydt von Benzon, Geir Guldberg, Cecilie Landsverk, Per-Roger Hamgaard,
Kristin Hoff

Nr

Sak

1

Referat fra 08.11.16
Godkjent uten kommentarer

2

Utstilling – status
Ingen fra utstillingskomiteen tilstede, ingen status mottatt.
Tas opp på neste møte
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6.

LC – status
Vi har tatt kontakt med komiteen som utreder fremtidig organisering av LC i
Norge, NWK ønsker å ha en aktiv rolle i den fremtidige organiseringen.
I våre planer for 2017 forholder vi oss til planer og regelverk i NLCK.
Hjemmeside utvikling
Geir har sendt forespørsel om funksjonsbeskrivelse / pristilbud til aktuell web
utvikler (Andreas), vi avventer svar
Sponsoravtaler
Vi har fått et tilbud om samarbeidsavtale fra fórleverandør, forutsetter
eksklusivitet (dvs vi skal ikke profilere andre fórleverandører). Vi undersøker et
par aktuelle alternativer nærmere før vi går inn på avtale.
Magazinet – status julenummer
Julenummeret er i rute, stoff og annonser er under kontroll.
Første utkast ser bra ut.
Blir sendt ut ca 1 uke før jul. Julenummeret sendes også til ikke-medlemmer,
dvs at bladet går ut til ca. 850 personer !
Vi trykker opp et mindre antall, selges for kr. 95.

Ansvar/
tid

Cecilie

Per m fl

Per / Geir

Ivan / Per

Stein-Ole

Vi planlegger 4 utgivelser i 2017 – februar, mai, august og desember.
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Distribusjon av medlemsregisteret
Styretmedlemmene har tilgang til medlemsregisteret.
Andre med verv i klubben, f eks Regionskontakter, får tilgang til informasjon de
har behov for for å fylle sin oppgave. (de får dette gjennom styret og vil ikke ha
direkte tilgang til medlemssystemet i NKK)
Regionskontaktene vil få tilgang til navn, postnr/poststed og mailadresse.
Vi utarbeider retningslinjer som gjøres kjent for de som får slik informasjon.

Stein-Ole
Per
1
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Vi utarbeider også policy / retningslinjer for vår håndtering av
personinformasjon som publiseres i Magazinet og på vår hjemmeside.
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Aktivitetskomiteen
De aktivitetene vi har kjørt i 2016 har vært meget vellykket, og vi ønsker en
betydelig økning i aktivitetsnivået for 2017, i tråd med vår ambisjon om å være
en klubb for alle.
Det skal utarbeides retningslinjer / enkel skjematikk for registrering,
godkjenning og oppfølging av aktiviteter som er ’NWK’ aktiviteter, og som
utlyses på FB/web. Det skal gjøres minst mulig byråkratisk, men skal sikre at
sikkerhet er ivaretatt, og at det er tilfredsstillende økonomikontroll (der dette er
aktuelt).
Komiteen vil holde fellesmøter med regionkontaktene for å sikre et godt
samarbeid.
Et Agility lag er under etablering, vi ønsker gjerne mer aktivitet på Agilty, gjerne
flere lag.
Komiteen har satt seg ambisiøse mål for Lurecoursing:

•
•
•
•
•
•

Kursopplegg / utdanning av ’fillepiloter’, slik at flere kan arrangere
treninger
Kurs for nybegynnere kjøres i alle regioner, forutsatt at
regionskontaktene er aktive i tilrettelegging og videreføring
Kurs for ’fillepiloter’ kan ev kombineres med nybegynnerkurs
10 filletreninger
10 LC / Lisenstreninger
whippetsprint (tilsvarende som i 2016)

Opplegg for valpekurs skal etableres, og (minst) 2 valpekurs gjennomføres.
Aktivitetskomiteen består nå av 3 medlemmer, og bør utvides med 3 til.
Komiteen vil forslå kandidater til styret.
Per deltar på komiteens møter inntil videre for å støtte arbeidet, og forenkle
kommunikasjon med styret.
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NWK ambisjoner, mål og planer for 2017
Vi ønsker å få et bredere arbeid i regionene, og vil ta initiativ til (skype)møter
med regionkontaktene for å støtte arbeidet. Vi vil arbeide for å få flere
regionskontakter, som kan støtte vår ambisjon omå være landsdekkende.

Per

1 utstilling skal holdes, enten som Openshow – eller som Cert-utstilling dersom
vi får dispensasjon fra NKK (Søknad er sendt, vi venter svar i løpet av kort tid)
Øvrige aktiviteter – se pkt 8 om Aktivitetskomiteen
Årsmøte holdes lørdag 4.mars 2017 i forbindelse med utstilling i Letohallen.
(for å legge til rette for best mulig deltagelse fra hele landet)
Møterom er booket.
Invitasjon tas med i Whippetmagazinets julenummer, og sendes også på mail til
medlemmene

Stine
Per
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Vi skal arbeide med rekruttering til klubben gjennom 2017, primært gjennom
gode aktiviteter og tilbud til medlemmmene, og ønsker å doble medlemstallet –
til 400 – i løpet av 2017.
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Styrets arbeid og arbeidsform
Utsatt
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Eventuelt
Økonomirapporter pr 31.10 distribuert. Økonomirapportering er kommet i god
gjenge og gir oss god oversikt over klubbens økonomi.

9.

Møteplan 1.halvår 2017:
Tirsdag 10. Januar
Tirsdag 14.februar
Lørdag 4. Mars
Tirsdag 14. Mars
Tirsdag 4. April
Onsdag 10. mai
Tirsdag 13.juni

kl 19.00 – Peppes Pizza i Jessheim
kl. 19.00
kl 17.00 Årsmøte– Best Western (Leto), møterom Anker 4
kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
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