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NMK ’kampanje’ mot whippetklubben
NMK har publisert sitt klageskrift også i julenr av Mynden.
Whippetklubben har publisert positivt rettet informasjon om NWK på egne
sider, og som kommentarer i sosiale media der Myndeklubben har lagt ut sitt
skrift. Vi har ikke svart eller kommentert på Myndeklubbens påstander.
Styret vurderte å klage Myndeklubben inn for Disiplinærkomiteen, og vi har søkt
råd hos HS i saken.
Styret konkluderte med at vi på det nåværende tidspunkt ikke vil eskalere eller
forlenge striden, men fortsatt håpe på at vi kan legge dette bak oss.
Vi vil fortsette med positiv informasjon der det er relevant, og fokusere vårt
arbeid for å bygge klubben og arbeide for å gi gode tilbud til våre medlemmer.
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Generalforsamling 04.03.2017 – forberedelser
Se eget dokument
I tillegg til de faste punktene, vil styret foreslå for GF retningslinjer for årslister
og årets whippet. (Utstilling, Lure Coursing).
Komiteene utarbeider forslag som styret godkjenner før utsendele av
sakspapirer til GF
Sakspapirer til GF gjennomgås i ekstra styremøte 31.1.17 (Skype)
Hanne sammenstiller dokumenter og sørger for utsendelse.
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Økonomi
Regnskap pr 31.12.16 godkjent av styret, oversendt revisor (vedlegg)
Budsjett 2017 – forslag godkjent (vedlegg)
Kontingent 2018 – fastsettes av GF. Styrets forslag: 210,Vi etablerer familiemedlem og valpekjøper/kampanjemedlem.
½ pris for medlemskap som tegnes etter 1.9 (samme ordning som NKK)

Ansvar/
tid

Kirsten
Stine
31.1.17
Per
Hanne
10.2.17

Per
Per

Whippetmagazinet regnskapsføres som eget resultatområde i 2017
1
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Komitearbeid mv
Utstilling – status
Openshow 10.6.17. Vestby hyttepark, Ski
Kun whippet – 1 ring
Benytter ikke NKK tjenester for påmelding og administrasjon etc. Skal
vurderere deltager.no (DnB tjeneste).
Påmeldingsavgift settes (foreløpig) til 250 (200 for valp, 50% fra 3.hund)
Dommer: Pirjo Muhonen (bekreftet etter møtet)
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Kirsten /
Cecilie

2018 Spesialutstilling – 19.-21.mai (???) – Østlandsområdet
StorCert
1 utstillingsdag, kombineres med LC og andre aktiviteter, sosialt
samvær, grilling mv.
Etter styremøte ble vi klar over at NKK har planlagt int utstilling i Bodø
19-21.5 – men endelig dato for dette er ikke fastsatt. Vi vil revurdere
tidspunkt for vår utstilling når NKK Bodø er endelig terminfestet.
2018 Høstutstilling – 19.aug – Mjøsområdet
I kombinasjon med NKK Lillehammer
Deltagelse på andre utstillinger: Vi åpner for whippet på alle utstillinger unntat
de helgene vi har egne utstillinger. (Dette innebærer at vi sier nei til
Hadelandsutstillingen, men ja til NMK Trøndelags sin utstilling i juni – dersom
disse forespørres)
Kirsten sikrer riktig info i Dogarra og svarer på spørsmål fra andre klubber.
Komiteen jobber videre med planlegging av alle arrangementer
Geir går inn i komiteen for å styrke arbeidet, i tillegg er flere medlemmer
engasjert for å gjennomføre arbeidet.
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Aktivitetskomiteen
Stine går inn som leder av komiteen
Nytt medlem – Camilla Bratengen
Vi ønsker fortsatt ytterligere 1-3 medlemmer
Planlagte aktiviteter i 2017 er referert i styremøtet 7.12.16
Komiteen skal legge frem retningslinjer for beregning av årets LC whippet /
årslisten

Kirsten
Cecilie

Stine

2
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Redaksjonskomiteen
Tonje går ut av komiteen, men vil gjerne bidra på utvalgte områder.
Vi vil etablere en Instagram konto, spesielt for å kunne få inn gode bilder fra
medlemmer. Cecilie setter opp Instagram
Geir går inn i arbeidet, spesielt for å sikre opplevelse og layout på www.nwk.no
Vi ønsker flere aktive medlemmer i komiteen, samt bedre struktur (= mindre
skippertak) i arbeidet. Det foreligger forslag til nye medlemmer.
Whippetmagazinet
Vi planlegger 4 utgivelser av Whippetmagazinet i 2017 – februar, mai, august og
desember.
Bladet blir fortsatt distribuert elektronisk, dette revurderes for 2018.
Vi trykker opp et mindre opplag og selger separat til interesserte.
Dersom økonomien tillater det, vil vi trykke opp julenummeret og distribuere til
alle medlemmer.
www.nkk.no
Vi har inngått avtale med Bjørkli Media om utvikling av hjemmeside, arbeidet
pågår og vi satser på at nye web sider er oppe i løpet av januar.
Geir går inn i arbeidet, spesielt for å sikre opplevelse og layout av sidene
Facebook
Det er ønskelig med forbedringer i utseende og innhold, dette vil vi ser
nærmere på i løpet av året.
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Cecilie

Stein-Ole

André
Stein-Ole
Geir

Regionkontakter
Ny regionkontakt i Nord – Maja Andreassen
Regionkontaktene forutsettes å være godt informert om arbeidet i klubben,
styret og komiteene, og skal samarbeide med styret og komiteene om
gjennomføring av arrangementer. Komiteene skal sette retningslinjer for nwk
arrangementer, og samtidig støtte regionkontaktene med enkle rutiner,
kompetanse osv. Økonomisk støtte til gjennomføring, f eks utgifter til
kursholder etc, besluttes av styret.
Per vil holde et fellesmøte (skype) med regionkontaktene for å knytte dem
nærmere til klubben, og avklare forventninger og rammer begge veier.
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Oppfølgingssaker
Sponsoravtaler – status
Vurderer hovedavtale med fórleverandør. Utsatt til neste møte.

Per

Ivan
14.2.17

Øvrige saker
Flere medlemstyper ?
Familiemedlem, kampanjemedlem (f eks valpekjøper) skal etableres.
Innarbeides i forslag til budsjett og kontingent for 2018, som legges frem for GF
Oppdrettere som verver valpekjøper får (gratis) annonsere ’valper ventes’ på
web.

Per
31.1.17

Styrets arbeid og arbeidsform
Utsatt. Må settes som hovedtema / tidlig på dagsorden for å få dette
gjennomført.

Per
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Eventuelt
Vi vil gjerne presentere oss i medlemsbladet til Svenske Whippetklubben.
Kirsten etablerer kontakt med Sofia Halmstrøm (redaktør)
Bekreftet at vi kan få inn en presentasjon etter møtet. Per lager tekst

10.01.2017

Per
24.2.17

Møteplan 1.halvår 2017:
Tirsdag 31.januar
kl 20.00 – Skype
Styrets anbefalinger ift (eventuelle) innkomne forslag
Gjennomgang av utsendelse til GF
Tirsdag 14.februar
Lørdag 4. Mars

kl 19.00
kl 17.00

Tirsdag 14. Mars
Tirsdag 4. April
Onsdag 10. mai
Tirsdag 13.juni

kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00

Generalforsamling –
Best Western (Leto), møterom Anker 4

Vedlegg / sakspapirer

•
•
•

Plan og forberedelser til Generalforsamling (oppdatert)
Regnskap 2016
Budsjett 2017
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