Norsk Whippetklubb

Styremøte referat

23.08.2016

Norsk Whippetklubb
Styremøte
NB! Neste styremøte er tirsdag
Meld fra om forfall i god tid!

23.08.2016 - Telefon

13.9 kl 19 på Jessheim

Tilstede:

Per Haakon Vestby
Stine Frigård
Hanne Feydt von Benzon
Stein-Ole Kjær

Forfall:

Geir Guldberg
Ivan Jenssen
Kristin Hoff

– Peppes Pizza

Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referat fra styremøte 14.06.16
Info fra møtet med NKK 22.08.16
”Ski-dag”
Whippetspesialen -17
Økonomirutiner
Info til medlemmer
Eventuelt

Nr

Sak

1.

Referat fra styremøte 14.6.16
Referat godkjent.

Ansvar/
tid

1

Norsk Whippetklubb
2.

Styremøte referat

Info fra møtet med NKK 22.8.16
Fra NKK: Eikeseth, Jangås
Fra NWK: Stine, Stein-Ole og Per.

•
•
•
•

•

•

NKK bekrefter at NWK er godkjent som medlemsklubb i
NKK fra 1.1.17, og at det ikke er flere ankemuligheter for
våre motstandere.
Tilgang til systemer osv oversendes på mail. Vi har selv
ansvaret for å følge med på informasjon fra NKK, og for å
holde vår admin informasjon oppdatert.
Innmelding i NWK via NKK´s sider er tilgjengelig fra
1.1.17. Vi må selv legge inn våre medlemmer. Deretter
fungerer alt som for andre klubber.
Vi får et uttrekk av registrerte whippeteiere etter 2011,
som vi kan bruke for å informere disse om at NWK nå er
godkjent.
NKK´s IT satsing har en referansegruppe (BIT) som
mangler representant for grp 10 (der vi er). VI tar
initiativ for å få denne plassen
Vi anmoder om å få delta på Representantskapsmøte i
nov-16.

3

”Ski-dag”
Jorunn og Ivan arrangerer treff på Ski i løpet av høsten -16. Fint
initiativ !

4

Whippetspesialen -17 og andre utstillinger

•
•

Stein-Ole og Kirsten kontakter aktivitetsavd. i NKK for
avklaring av rammer og muligheter.
Per og Stine kontakter NMK for diskusjon om handover og
eventuelt videre samarbeid.
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Økonomirutiner
Utsatt til neste styremøte.
Ida inviteres til dette møtet.

6

Info til medlemmer

•
•
•

7

23.08.2016

Per

Per
Per
Per
Per

Ivan

Stein-Ole
Per

Informasjon til medlemmer i løpet av sept. 16
Informasjon til whippeteiere i nov. m/påminnelse i jan.
Redaksjonskomiteen lager jule/nyttårsbrev. Sendes på
mail.

Eventuelt

•
•

Spørsmål om private arrangementer skal få avertere på
Whippetklubbens sider. Vi har en liberal holdning nå i
oppstartsfasen for å få frem gode initiativ.
Det har vært arbeidet en stund med å forbedre layout på
hjemmsesiden. Per kontakter Tonje og Andre for å få
dette ferdigstilt.

Per

2

Norsk Whippetklubb

Styremøte referat

23.08.2016

Møteplan videre:
13.9
kl 19 Fysisk møte – Jessheim
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