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1.

Referat fra styremøte 23.08.16
Referat godkjent.

2.

Utstillinger 2017/18
Ref brev fra NKK/Marianne Njøs

-

Vi kan søke dispensasjon for å holde utstillinger i 2017, men
tvilsomt om vi vil få dette.
Sansynlig at vi får dispensasjon for 2018
Whippetklubben bestemmer hvem som får ha whippet med på
sine utstillinger i 2018 – dette avgjøres i jan-17

2017: Vi søker dispensasjon for å holde 1 utstilling, ønsker uansett å holde en
utstilling – openshow, uoffisiell el lign. Primært ønsker vi å holde
whippetspesialen, det avhenger av Myndeklubbens holdning/samarbeid. Ev
samarbeid om Pinseutstillingen skal også undersøkes.
2018: Vi søker dispensasjon for å holde 2-3 utstillinger i 2018, inkludert
Whippetspesialen.
Vi kontakter Myndeklubben og ev andre for å undersøke mulighetene for
samarbeid, både for 2017 og 2018.
Dispensasjonsøknad utarbeides av Stein-Ole og Per
Stine og Per kontakter Myndeklubben for å etablere samarbeid, både om
utstillinger og annet.
Kirsten undersøker mulighetene for å samarbeide med andre klubber

Stein-Ole
Per
Stine

Kirsten
1

Norsk Whippetklubb
3

Styremøte referat

Økonomi – rutiner, retningslinjer og praksis
Ida har startet regnskapsføring – inntil videre låner vi regnksapssystem hos
hennes arbeidsgiver.
Ida utarbeider kontoplan.
Vår konto i DnB disponeres av Leder, som også godkjenner alle utbetalinger.
Ida har innsyn i konto og sikrer at alle kontobevegelser gjenspeiles i regnskapet.
Arrangementer føres i regnskapet som egne prosjekter, slik at hvert
arrangement får oversiktlig synlighet i regnskapet. Økonomi for arrangementet
skal avsluttes så fort som mulig, mens detaljene er klare i hodet (altså ikke
utsettes til årsavslutning).
Vi ønsker på sikt å ha en underslagsforsikring, Ida undersøker muligheter /
kostnader
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Inntil videre er vår evne til å gi økonomisk støtte til arrangementer begrenset,
men vi ønsker å fokusere på

-

Tiltak / arrangementer med lav terskel for å delta, vi ønsker å
tiltrekke oss nye medlemmer
Tiltak foreslått av aktivitetskomiteen og regionkontaktene
Tiltak bør ha potensiale til å bære seg, men vi kan gjøre unntak fra
dette

Godkjennelse av økonomisk støtte / ansvar gjøres av Leder i dialog med styret
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Info til medlemmer og ikke-medlemmer
Alle nye medlemmer får en velkommen-mail fra Leder.
Info til medlemmer sendes i september, med noen fakta om klubben, status,
antall medlemmer, hva skjer osv. (Per)
Medlemsblad sendes medlemmene i oktober på mail (pdf). Stein-Ole og
redaksjonskomiteen samler stoff og produserer bladet. Gjennomgås i neste
styremøte før utsendelse.
Vi ønsker også å sende informasjon før jul, enten som julenummer av
medlemsblad eller ved mail til medlemmene. Info om hva som skjer når vi blir
formell klubb skal med i dette (kontingentbetaling osv osv)
Videre informasjon til medlemmer og ikke-medlemmer diskuteres på neste
styremøte.
Videreutvikling av web-sidene våre
Tonje har laget et utkast til web-layout som fikk almen tilslutning.
Geir og Tonje har en kontakt som trolig kan implementere en slik side for ca
5.000, mens løpende drift og forvaltning kan gjøres av oss selv / web-redaktør.
Geir og Tonje sjekker mulighetene og innhenter en pris – diskuterere i neste
styremøte.
Eventuelt
NKK arrangerer kurs, f eks organisasjonskurs, som kan være interessant for oss.
Vi er positive til å delta på slike kurs, f eks for å etablere kontakter og utveksle
erfaringer med med andre nyetablerte klubber og ferske styremedlemmer
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Neste styremøte (fysisk): Onsdag 12.10 kl 19 - Jessheim
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