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PerRoger Hamgaard
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Forfall:

Kristin Hoff

Nr

Sak

1

Referat fra 12.10.16
Godkjent uten kommentarer

2

Info fra Representantskapmøte i Kennelklubben 5.-6.nov
Per orienterte om RS møtet og valget.
Vi bør bli med i Rasealliansen, vi tar kontakt med dem på nyåret
Referat fra møtet ligger på Kenneklubbens web sider

3

Ansvar/
tid

Per

Utstillinger, planer og ambisjoner for 2017 og 2018
2017:
Utstilling for whippet alene. Planlegger for et open-show, dersom vi får
dispensasjon blir det en Cert-utstilling.
Aktuelt tidspunkt kan være iforbindelse med NKK Drammen i juni.
Utstillingskomiteen kommer tilbake med konkret forslag til hva-hvor-når-

Kirsten
Cecilie

2018:
Vi har søkt om dispensasjon til 3 Cert-utstillinger. Enighet om at vi ikke skal ha
flere utstillinger enn vi makter å gjennomføre på en god måte.
Forslag om en dobbelt-utstilling / whippethelg med diverse aktiviteter.
Kirsten sjekker søknadsrutiner mv i NKK med Elisabeth Steen.
Utstillingskomiteen planlegger videre og kommer tilbake med forslag til styret.

Kirsten
Cecilie

Generelle retningslinjer:
Vi ønsker ikke å konkurrere med andre utstillinger der det vanligvis er mange
whippet som deltar, så vi skal ta hensyn til disse når vi planlegger tid og sted for
våre utstillinger.
Vi sier ja til Whippet deltagelser på andres utstillinger som ikke direkte
konkurrerer med våre egne arrangementer.
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LC – hva foregår, videre tiltak
Det er nedsatt et utvalg med mandat fra Myndeklubben og Greyhoundklubben
som skal foreslå fremtidig organisering av Lure Coursing i Norge. Resultatet skal
legges frem på NMK’s og NGK’s generalforsamlinger våren 2017. Pt vet vi svært
lite om status i dette arbeidet.
Vi ønsker kontakt med denne utredningen, og vi ønsker innflytelse og å være en
del av den fremtidige LC organiseringen. En arbeidskomite (Per, Ivan, Stine,
Andre) søker kontakt med utvalget og andre nøkkelpersoner for å skaffe mer
informasjon om hva som foregår, og finne ut hvordan vi kan påvirke arbeidet på
en god måte.
Hjemmeside – tilbud, videre arbeid
Geir presenterte et muntlig tilbud på ca kr 10.000.
Vi ønsker å få laget en ny web-side så fort som mulig, selv om det belaster vår
økonomi.
Vi forutsetter et skriftlig tilbud som fastsetter prisen og beskriver hva vi får for
den. Geir holder kontakt med leverandøren.
Ny hjemmeside legges opp på vårt domene www.whippetklubben.no
I mellomtiden vil vi stenge nåværende web-side, med link til Facebook. SteinOle kontakter André for å gjennomføre dette.
(I ettertid har vi bestemt å beholde den statiske del av siden, slik at
dokumentbiblioteket blir ivaretatt).
Sponsorer – hovedsponsor?. Annonsesalg
Vi ønsker oss en hovedsponsor som kan bidra med penger, ikke bare
fórpremier, selv om de første kontakter sier det kan være vanskelig. Ivan jobber
videre med dette.
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Per
Stine
Ivan

Geir

Stein-Ole

Ivan

Per-Roger jobber med å skaffe sponsorer i tillegg til hovedsponsor, som f eks
kan profileres på våre arrangementer, i Whippetmagazinet osv.

Per-Roger

Stein-Ole sjekker pris / muligheter for profilartikler – t-skjorter etc.

Stein-Ole

Cecilie og Kirsten tar ansvar for annonsesalg til Whippetmagazinet, spesielt
rettet mot julenummeret som blir distribuert til alle whippeteiere – totalt ca
850 adresser.

Cecilie
Kirsten

Whippetmagazinet
Whippetmagazinet nr 1 sendes tu til ikke-medlemmer sammen med
informasjon om hvordan man melder seg inn.
Vi trykker opp bladet til de som vil betale for det – kr 95,- for trykk og porto.
Evidensia bidrar med en fast veterinærspalte i bladet, til gjengjeld får de en
annonse i bladet.
Julenummeret er i arbeid og skal sendes ut til medlemmer og ikke-medlemmer
medio desember.

8

Eventuelt
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9.

Neste møter:
Onsdag 7.desember kl 19.00 – på Peppes Pizza i Jessheim
Tirsdag 10. Januar kl 19.00 – Peppes Pizza i Jessheim

9

Eventuelt
Geir leverer RAS dokumentet, slik det nå foreligger, til Kristin, slik at
Avlsutvalget kan bearbeide det videre.
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Geir
Kristin

Økonomi: Ida har utarbeidet regnskap pr 31.10.16 – dette vedlegges til
orientering.
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