Bakgrunn for søknaden
Whippet ble godkjent som rase av FCI 27.4.1955, og rasen ivaretas i dag i Norge av Norsk Myndeklubb, der
den er klart største rase med over 50% av de 11 rasene som er med i denne klubben.
Whippet er den mynderasen som vokser raskest i populasjon i Norge i dag. Bare i løpet av de siste 10 årene
har rasen vokst med mer enn 2.000 individer. Dette betyr at det også er kommet til svært mange nye
whippet-eiere i løpet av den samme tidsperioden. Dessverre ser vi at kun en mindre andel av disse nye finner
at de er tjent med et medlemskap i NMK, og således står de utenfor det organiserte hundearbeidet..
Mange oppdrettere og whippeteiere mener rasen nå er blitt så stor at det er behov for en egen raseklubb til å
forestå raseforvaltningen, og at en egen raseforvaltende klubb med styre og komitéer/utvalg bedre kan
ivareta rasen enn et utvalg innen Norsk Myndeklubb (whippetutvalget) bestående av 5 medlemmer.
Norsk Whippetklubb har etter stiftelsen i 2015 arbeidet med å få på plass en organisasjon bestående av et
kompetent og erfarent styre, med Avlsutvalg (Avl, Oppdrett og Helse), Utstillingsutvalg og Aktivitetsutvalg,
samt et nettverk av regionkontakter rundt i landet.
Klubben har 85 betalende medlemmer, dette til tross for at vi pr. dato er uoffisiell klubb med begrensede
midler og aktiviteter.
Norsk Whippetklubb har en visjon om å skape et tilbud til alle med Whippet over hele Norge – også de som i
dag bare har whippet som familiehund, og ikke er tilknyttet en klubb eller som deltar på organiserte
aktiviteter.
Whippet er i dag en sunn, frisk og brukervennlig rase - den passer til det meste. Klubben ønsker å følge opp
rasen gjennom sine komitéer og regionkontakter. Med det stadig økende antallet er det også større behov for
oppfølging av rasens utvikling, større behov for å kunne gi råd til oppdrettere, og også større behov for å
følge med på utvikling innen helse/gemytt.
Etter å ha snakket med whippeteiere og valpekjøpere har vi registrert stor interesse for en egen
Whippetklubb, både fra medlemmer i Myndeklubben og andre klubber, og ikke minst fra Whippet eiere som
i dag ikke er medlem i noen hundeklubb. Derfor vil noe av det første vi setter trykk på bla. være å nå frem til
så mange som mulig av de som er uten noen klubbtilhørighet.
Norsk Whippetklubb er stiftet og organisert for å kunne påta seg ansvaret for Whippet i Norge, gjennom
medlemskap i NKK som raseklubb.
Søknad
Norsk Whippetklubb søker med dette opptak som medlemsklubb i NKK og søker samtidig om å få overta
raseforvaltningen av rasen whippet.
Norsk Whippetklubb har etablert Styre, Avlsutvalg, Utstillingskomite, Aktivitetskomite, samt egne
regionkontakter i Bergen, Ålesund, Trondheim og Bodø. Vi vil utvide dette til å dekke flere regioner etter
hvert som medlemsgrunnlaget tilsier det.
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1: Styret i Norsk Whippetklubb pr. 22.5.2016
Styreleder:
Yrke:
Hundefaglig:
Org. erfaring:

Per Haakon Vestby (1952) - Oslo
Siv.ing., Tidligere IT Direktør i Coop. Nå pensjonert.
Familiehunder av ulike raser siden 1984.
Verv/lederverv i ulike ideelle / frivillige organisasjoner.

Nestleder:
Yrke:
Hundefaglig:
Org. erfaring:

Stine Cathrine Frigård (1980) - Nesøya
HR-rådgiver, Sweco Norge.
Hund siden 2007.
Ulike i Norges Rytterforbund (NRYF)/Oslo og Akershus Rytterkrets, ca 6500 medl.) siden
1998. Kretskoordinator sprang OARK. Kurskoordinator/lærer Grønt Kort (GK, OARK).
Del av kompetansenettverket NRYF/GK. Utdanning av kurslærere GK/OARK.

Styremedlem: Hanne Feydt von Benzon (1951) - Oslo
Yrke:
Adjunkt, ped. veileder m/ tilleggsutd. i ledelse og administrasjon - Utdanningsetaten i Oslo.
Tidl. Sjefsekretær i Norsk Hydro. Nå pensjonert.
Hund:
Familiehunder av ulike raser siden 1984.
Org. erfaring: Norsk Undervisningsforbund og Landslaget for Mat og Helselærere.
Styremedlem: Kristin Hoff (1974) - Klæbu/Trøndelag
Yrke:
Lærer assistent, Steinerskolen Rotvold
Hundefaglig: Vokst opp med hund. Hatt whippet siden 1997. Oppdretter av Whippet og Saluki siden 2000
(Courtborne kennel har eksistert siden 1983). Har kurs i kynologi.
Org.erfaring: Sekretær 2 år og leder 4 år NMK avd. Trøndelag. Sittet i rase utvalget for whippet, Saluki og
Afghansk mynde.
Styremedlem:
Yrke:
Hundefaglig:
Org. erfaring:

Stein-Ole Kjær (1956) - Hamar
Selvstendig næringsdrivende (reklamebyrå)
Vokst opp med hunder. Første whippet i 2004. Oppdrett siden 2009.
Sittet i flere styrer deriblandt i interimsstyre Norsk Bedriftsidrettsforbund Hed/Oppl.
med planlegging/gjennomføring av sammenslåing av de to kretsene.

Styremedlem: Ivan Jenssen (1950) - Ski
Yrke:
Tidl. konsulent i Telenor/Pensjonist.
Hundefaglig: Oppdrett siden 1884 - Brukshunddommer siden 1983. Mentaltestdommer (K-test og FA)
siden 1986. RIK-dommer siden 1987.
Org. erfaring: Tillitsvalgt i N.Sch.K siden 1979. Flere perioder I Kompetansegrupper i NKK, leder av
NKK. Region Agder i en periode.
Styremedlem:
Yrke:
Hundefaglig:
Org. erfaring:

Geir Guldberg (1974) - Gjøvik
Daglig leder i Meister AS.
Oppdrett siden 2013 på Whippet og Saluki. Utstilling siden 1994, lydighet 2002/05.
Leder for NMK 2013/14. Whippetutvalget NMK 12/13 og 14/16.

Vara:
Yrke:
Hundefaglig:

Cecilie Landsverk (1990) - Aurskog
Omsorgsarbeider
Whippet siden 1990. Oppdrett siden 2012.

Vara:
Yrke:
Hundefaglig:

Per Roger Hamgaard (1974) - Ørje
Ufør
Hund siden 1985. Har fler kurs i regi av NKK - figurant - RIK grunnkurs samt helse
kynologi kurs. Først kennel Wennigården. Har bygget opp kennel vom Zidena og Kennel
Thorarinn samt kennel i Tyskland under team Zidena .
Aktivt med oppdrett fra 2000. Bistår også kenneler i inn og utlandet vedr avel.
Org. erfaring: Norsk Schæferhund klubb avd Kongsberg.
----------------------------Kasserer:
Ida Østerud: Utdannet i pykologi og sosiologi fra Univeritetet i Oslo. Arbeider på Grue
Regnskapservice AS.
Revisor:
Geir Warendorph. Revisjonsutdannet fra BI. Arbeider til daglig med regnskap.

2: Våre utvalg og distriktskontakter
AVLSUTVALGET
Leder:
Yrke:
Hundefaglig:
Org.erfaring:
Medlem:
Yrke:
Hundefaglig:
Org.erfaring:

Kristin Hoff (1974) - Klæbu/Trøndelag
Lærer assistent, Steinerskolen Rotvold
Vokst opp med hund. Hatt whippet siden 1997. Oppdretter av Whippet og Saluki siden 2000
(Courtborne kennel har eksistert siden 1983). Har kurs i kynologi.
Sekretær 2 år og leder 4 år NMK avd. Trøndelag. Sittet i rase utvalget for whippet, Saluki og
Afghansk mynde.
Elisabeth Syrdal (1959) - Oslo
Jobber som dyrepleier på Oslo Dyresykehus siden 1996
«Oppvokst" i kennelen til Ingebjørg Stenhaugen fra 1966. Egen hund fra 1969. Startet
kennel Trollia og oppdrettet mitt første kull i 1983. Medeier I kennel Utzon fra 2009.
Ringsekretær og skriver. Utdannet som figurant for mentaltest.
Flere tillitsverv i N.Sch.K, hovedstyret. Kurssekretær for NBF- og N.Sch.K brukshundkurs
på Sølen og i Bardu. Arrangert utstillinger, prøver og kurs.

Medlem:
Yrke:
Hundefaglig:

Anne Mette Mikkelsen (1973) - Ytre Arna
Dyrepleier, videreutdannet innen reproduksjon.
Hatt hund siden 1988, oppdrett siden 1995. Aktiv i Irsk ulvehunklubb Norge, Bergen og
Omegn Myndeklubb og Bergen selskaps og brukshundklubb.
Org. erfaring: Tillitsverv i alle 3 klubbene - redaktør, helsekomite, utstillingskomite og arrangør av
utstillinger.
Medlem:
Yrke:
Hundfaglig:

Jorunn Jenssen (1956) - Ski
Resepsjonist hos Nordea
Hund hele livet, aktiv siden 1977 da vi kjøpe Schäferhund. Oppdrett av schäferhund siden
1984. Whippet siden 2005, oppdrett av whippet siden 2007. Har utdannet flere hunder i
schutz. Drevet med Lavine-og ettersøkningshund. Har sittet på Norsk Schäferhundklubbs
hovedavlsråds sekreteriat og div styrer i norsk schäferhund klubbs avdelinger. Har også sittet
i whippetutvalget.
Min store innteresse er blodslinjer.

Medlem:
Yrke:

Tina Ingebrigtsen (1974) - Meldal
Legesekretær, Døvetolk, Delstudium Agronom, Daglig leder for Villmarkshest DA
2011-2013.
Oppdrett siden 2009, Kynologikurs via NKK, Oppdretterskolen via NKK, Genetikk som fag
via Agronomutdannelsen.

Hundefaglig:

UTSTILLINGKOMITEEN
Leder:
Yrke:
Hundefaglig:
Org. erfaring:

Kirsten J Landsverk (1958) - Aurskog
Daglig Leder skobutikk + Controller 50% stiling
Hund siden 1978, Whippet siden 1980. Dommer fra 2004. Oppdrett whippet siden 2006.
Forskjellige verv i NMK, bl a nestleder og leder for utstillingskomiteen.

Medlem:

Rita S. Gulbrandsen

Medlem:
Yrke:
Hundefaglig :
Org. Erfaring :

Henriette Juel Nielsen (1984) - Raufoss
Ungdomsskole assistent
Hund siden 2004. Er i utstilingskomiteen i Gjøvik hundeklubb og holder utstillings treninger.
Sitter i FAU for vestre Toten barne og ungdomsteater og i borettslagsstyre på Raufoss.

Medlem:

Cecilie Landsverk (se styret)

AKTIVITETSKOMITEEN
Leder:
Yrke:
Hundefaglig:
Org. erfaring:

M. André Lund (1979) - Moelv
SFO Assistent
Oppdrett siden 2012 - NKK Trinn 1 Instruktøraspirant – Hatt hund siden 1992.
Whippetutvalget NMK 2013-2016, en perioder i Sportshundkomiteen NKK (2015),
Speider troppfører 2001-2006, Speider kretsleder 2004-2006 (satt også i landsstyret),
div. andre styreverv, deltatt i organisering av og som frivillig på nationale og internationale
leirer
1996-2006.

Medlem:

Stine Cathrine Frigård (se info styret)

Medlem:
Yrke:
Hundefaglig:

Gry Runa Nielsen (1979) – Elverum
Selvstendig næringsdrivende.
Hund siden1995, Autorisert dyrepleier. Oppdretter siden 2011.

Medlem:
DISTRIKTSKONTAKTER
Bergen:
Anne Mette Mikkelsen
Ålesund:
Toril Dønheim
Trondheim:
Kristin Hoff & Tina L Tømmerås Ingebrigtsen
Bodø:
Hilde Viola Jenssen

3: Strategi

Whippet er en altoverveiende frisk og sunn rase – og slik ønsker Norsk Whippetklubb det skal fortsette.
Dette mener vi best kan gjøres gjennom å lytte til erfarne oppdrettere, holde oss oppdaterte på alt som har
med helse for vår rase å gjøre, og gjennom dette være i stand til å gi råd til oppdrettere, nye og gamle, og
også vanlige whippeteiere når spørsmål dukker opp.
For å ivareta dette har Norsk Whippetklubb etablert komiteer som skal fokusere på de viktigste områdene:
Avlsutvalget (Avl, Oppdrett og Helse)
er sammensatt av medlemmer med lang og bred erfaring som oppdrettere, og hvor kompetanse innen
dyrehelse også er ivaretatt gjennom at to av medlemmene har mangeårig erfaring med fra arbeid på
veterinærkontorer..
Det er spesielt viktig å være oppmerksom og følge med når en rase øker så mye i antall som whippet har
gjort de siste 10-årene, for å unngå uheldig avl med den konsekvens at dette går ut over rasens sunnhet og
egenart.
På sikt vil vi også etablere kontakt med rasedommere for å sikre godt samarbeid i en sunn og korrekt
videreutvikling av rasen.
Utstillingkomiteen
har medlemmer med lang erfaring fra utstillinger, både som deltager og arrangør.
Norsk Whippetklubb ønsker å arrangere egne utstillinger – men også utstillinger i samarbeid med andre
klubber.
Aktivitetskomiteen
Har medlemmer som er er aktive innen Lure Coursing, Agility og Blodspor. Komiteen er godt i gang med
arbeidet, og har arrangert treninger og informasjonsaktiviteter innen sitt område.
Distriktskontakter
Vi ønsker å nå ut til alle whippeteiere og oppdrettere i vårt langstrakte land. I først omgang gjennom
distriktskontakter som kan påta seg å holde kontakt med whippet-eiere og oppdrettere på det lokale plan og
med hjelp fra aktivitetskomité og/eller utstillingskomité arrangere aktiviteter rundt omkring i landet. Dette
vil være et langsiktig, men allikevel viktig element i det arbeidet vi skal gjøre.
Vi har etablert en rekke lokale kontakter, og har startet arbeidet med å formalisere og realisere dette arbeidet.
På denne måten håper vi også at vi kan nå frem til mange av de «nye» whippet-eierne som i dag ser ut til å
bli stående utenfor det organiserte hundearbeidet. Dette gjelder spesielt de som bare har whippet som et
familiemedlem. Vi vet at «hverdags-hunden» er de det er flest av i Norge. Det å kunne få eierne av disse i
tale for å innledningsvis arrangere sosiale sammenkomster, vil ofte kunne være det som kan vekke interesse
for andre aktiviteter, og på denne måten bringe dem inn i organiserte klubber og NKK.
Norsk Whippetklubb er stiftet for å kunne påta seg ansvaret for Whippet i Norge, gjennom
medlemskap i NKK som raseklubb.

4: Utvalgenes –og distriktskontaktenes mandater
Avlsutvalget gis dette mandatet:
! Utvikle og vedlikeholde RAS-dokumentet.
! Aktivt følge sunnhetsutviklingen for Whippet, i Norge og internasjonalt.
! Bistå nye og gamle oppdrettere i avls-, oppdretts- og helsespørsmål.
Utstillingskomiteen gis dette mandatet:
!
!
!
!

Planlegge, organisere og gjennomføre klubbens egne utstillinger, herunder en årlig Whippetspesial
Samarbeide med NKK og andre klubber i alle saker vedrørende utstillinger
Fremme interesse for utstillinger gjennom informasjon, resultater med mer på Facebook og web.
Føre regnskap over arrangementer i egen regi og rapportere dette til NWK’ styre.

Aktivitetskomiteen gis dette mandatet:
! Planlegge, organisere og gjennomføre aktiviteter på alle områder som ikke er dekket av egne
komiteer – Lure Coursing, Bruks, Lydighet, Agility, Kreativ lydiget, Rallylydighet, Mentaltester,
Spor mv.
! Lure Coursing (LC) regnes som rasens hovedbruksgren. Aktivitetskomiteen har ansvar for å fremme
interessen for LC, og for samarbeidet med NKK, Norsk Lure Coursing Komite og andre klubber
omkring LC arrangementer og tiltak.
! Fremme et aktivt hundehold hos alle klubbens medlemmer med interesse for LC og øvrige aktiviteter
gjennom informasjon, resultater, bilder med mer på Facebook og web.
! Føre regnskap over arrangementer i egen regi og rapportere dette til NWK’ styre.
Distriktskontaktene gis dette mandatet:
! Planlegge, organisere og gjennomføre lokale aktiviteter for å fremme interessen for whippet og et
aktivt hundehold, ev i samarbeid med Utstillings- og Aktivitetskomite og styret i Norsk
Whippetklubb.
! Eksempler på aktiviteter kan være lokale utstillinger, valpeshow, LC trening, ulike kurs – men også
sosiale sammenkomster, kaffe og hundetur mv rettet mot ’hverdagshunden’.
! Distriktskontaktene kan søke NWK om støtte til å gjennomføre aktiviteter i egen regi, f eks til
instruktører eller andre kostnader.
! Føre regnskap over arrangementer i egen regi og rapportere dette til NWK’ styre.

5: Lover for Norsk Whippetklubb stiftet 13.6.2015
Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 30.09.2015.
Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Whippetklubb, og forkortes til NWK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å
regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor
forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs
Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og
ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasen Whippet.
Klubben har verneting i Oslo.
§1-2 Formål
Norsk Whippetklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å
fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av whippet som rase. Norsk Whippetklubb skal også
arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både
når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.
§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
• Generalforsamling
• Ekstraordinær generalforsamling
• Styret
• Valgkomite
Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen
har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs
Appellutvalg.
§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs
Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.
§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Whippetklubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge
Norsk Whippetklubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette
seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk
Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
1. Utmeldelse
2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen
uregulert gjeld til klubben
3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 30.06.
Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av
lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes har møterett
og stemmerett på generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På klubbens generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke
stemmerett.
§3-3 Innkalling
Generalforsamlingsdato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært generalforsamling med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes
medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
• Dagsorden
• Årsberetning
• Regnskap med revisors beretning
• Budsjett for neste år
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato
• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra
• medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver.
Generalforsamlingens oppgaver er å:
1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører
rett til å være til stede.
2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra
møtet.
3. Behandle årsberetning
4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
5. Godkjenne budsjett for neste år
6. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
7. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal
det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke
tillatt
8. Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen
9. Velge:
o Leder for 2 år
o Nestleder for 2 år
o 4 styremedlemmer for 2 år
o 2 varamedlemmer for 2 år
o Revisor med vararevisor for 2 år.
o Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal
behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan
fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret består av 7 medlemmer + 2 vararepresentanter.
6 styremedlemmer + 2 vararepresentanter velges av Generalforsamlingen, i tillegg inngår leder av
Avlsutvalget i styret.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre
protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§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
Kap. 5 Generalforsamlingen verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid.
Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
§5-2 Revisor
Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
Kap. 7 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av
disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i
lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.24
§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på
ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning
i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt
tilfaller midlene NKK.
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Protokoll
Konstituerende møte for Norsk Whippet Klubb
13.6.2015
Konstituerende møte for Norsk Whippet Klubb ble avholdt i NKK´s lokaler på Bryn 13.6.2015.
22 deltagere deltok på møtet
Agenda:
1. Velkomst v/ Geir Guldberg
2. Valg av referent og 2 personer til å signere protokollen
3. Orientering om forundersøkelsen v/ Andrè Lund
4. Valg av navn
5. Valg av lover og styreinstruks
6. Valg av styre
7. Valg av komiteer
8. Valg av valgkomite
1.
Velkomst
Geir Guldberg ønsket velkommen og orienterte kort om arbeidsgruppens arbeid.
2
Valg av referent og 2 personer til å signere protokollen
• Per Haakon Vestby ble valgt til å skrive protokollen
• Carl Fr. Christensen og Geir Guldberg ble valgt til å signere
protokollen
3.
Orientering om forundersøkelsen
Forslag om etaberling av egen raseklubb for Whippet ble tatt opp i Norsk Mynde Klubb på siste
genereralforsamling. Generalforsamlingen godkjente etablering av egen raseklubb, forutsatt tilstrekkelig
interesse blant whippeteiere.
En arbeidsgruppe ble etablert for å undersøke interessen og forberede etablering av klubben.
Forespørsel om interessen er sendt til 268 whippet eiere registrert i Norsk Mynde Klubb.
Det kom 198 svar, hvorav 87% positive og 13% negative.
Av 29 registrerte oppderettere va 18 positive og 5 negative til etablering av egen raseklubb. (6 oppdrettere
har ikke svart)
Konklusjonen er at det er stor interesse, og arbeidsgruppen har invitert alle som i forundersøkelsen stilte seg
positive til egen raseklubb til dette konstituerende møte.
4.
Valg av navn
Klubbens navn er Norsk Whippet Klubb (NWK)
(vedtatt ved akklamasjon)
5.
Valg av lover og styreinstruks
Forslag til Lover for Norsk Whippet Klubb er utarbeidet iht NKK´s lovmal.
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon
Forslag til styreinstruks (utarbeidet av arbeidsgruppen) ble vedtatt ved akklamasjon.
Lover og styreinstruks vedlegges protokollen.
6.

Valg av styre

Styrets sammensetning ble vedtatt som følger:
Styrets leder
Nestleder
Sekretær

Geir Guldberg
(valgt for 2 år)
Kirsten Landsverk
(valgt for 1 år)
Hanne Feydt von Benzon
(valgt for 2 år)

Kasserer
Medlem
Medlem
Vara
Vara

Ivan Jensen
Stine Frigård
Per Roger Hamgaard
Kristin Hoff
Vigdis Hannestad

(valgt for 1år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 1 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 1 år)

Styret tilsetter revisor innen første ordinære generalforsamling.
7.

Valg av komiteer

Redaksjonskomite:
Redaktør
Medlem
Medlem
Medlem
Web

Tonje Heimdal
Cecilie Landsverk
Jorunn Jensen
Stein Ole Kjær
André Lund

Aktivitetskomite:
André Lund
Øivind Anker Ekeberg
Jeanette Eggan
Marit Cecilie Kvitberg
Gry Runa Nielsen
Stine Frigård
Aktivitetskomiteen konstiturerer seg selv
Utstillingskomite
Kirsten Landsverk
Rita Gulbrandsen
Sigrid Svingen
Elisabeth Syrdal
Kristin Hoff
Utstillingskomiteen konstiturerer seg selv
Distriktskontakter
Det forelå forslag til distriktskontakter.
Det ble i møtet foreslått at styret skal utarbeide retningslinjer for distriktskontaktenes oppgaver, ansvar og
arbeid, og at styret utpeker distriktskontakter når disse retningslinjene er utarbeidet og kjent for aktuelle
kandidater.
Dette forslaget ble vedtatt v/akklamasjon
Valgkomite
Til første ordinære generalforsamling består valgkomiteen av:
Klubbens leder (Geir Guldberg)
Leder for aktivitetskomiteen
Leder for utstillingskomiteen
Alle valg v/akklamasjon

Referent:
Per Haakon Vestby
Protokollen signert
Carl Fr. Christensen

Geir Guldberg

7: Oppdrettere tilknyttet Norsk Whippetklubb (21 stk.)
Allfirda

Tina Ingebrigtsen

Courtborne

Kristin Hoff og Jørgen C. Lien

Playmec

Kirsten Landsverk og Cecilie Landsverk

Utzon

Jorunn Jenssen, Elisabeth Syrdal og Ivan Jensen

Kathstone

Kathrine Lesaca Johansen og Stein-Ole Kjær

Mjohundir

Annette og André Lund

Suna Regens

Christina Hagenes

Velvet Revolution

Maria Lundgren og Rio Kim

Vilje og Ve

Tonje Heimdal og Geir Guldberg

Thorarinn

Per Roger Hamgård

Solhellinga

Marianne Bakken

Ignaheim

Trude Wikstrøm

Lindrow

Preben Rossow og Fred Sven Erik Hallin

Trinento

Torill Groth

Ballygran

Anne Mette Mikkelsen

Cayahoga

Heidi Holmeide og Arnulf Eliseussen

Hahneman

Kariann Sundøy

Emprezy

Trine Kildal

Rappfoten

Gry Runa Nilsen og Kine Holvik

Blåbærtangen

Elisabeth Hamre Landløpet

Edelherb

Trude Veroniika Skråvik

8: Medlemmer – 83 betalende medlemmer over 15 år pr. 21.5.2015

