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Referat fra 14.03.17
Referatet godkjent
Oppfølgingspunkter:
- RC sponsoravtale
o Per kontakter RC
- Ekstraord gf 10.juni:
o (kun) 1 sak – bestelister for avl/oppdretter
- Utdanning – info på vår web
o Geir legger ut info / link til NKK sider
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NLCK – Observatørplass
- Tilbakemelding fra møtene
- Per tar observatørrollen i NLCK
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Økonomi / Retningslinjer for styrearbeid.
● Oppdatert etter diskusjon 14.3.17
o Godkjent
● Regnskap pr 31.3
o 42.000 på konto
o 249 medlemmer (betalende)
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NMK Utstilling 2018
Myndeklubben har søkt om å få ha med whippet på sin pinseutstilling
20.5.18.
Etter en grundig diskusjon besluttet styret (4-2 stemmer) å avslå, dvs at
whippet ikke får delta på utstillingen. Begrunnelsen er i første rekke at en
2-dagers utstilling så tett på vår egen spesial (2 uker senere) vil kunne
redusere deltagelsen (og dermed økonomien) på vår utstilling.
Vi har tidligere sagt ja til Greyhoundklubbens søknad om deltagelse 19.5
samme sted (derav 2-dagers). Vi opprettholder denne godkjennelsen.
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Vi aksepterer whippet deltagelse på øvrige NMK utstillinger (Trøndelag i juni,
aksept sendt) og ev på NMK´s høstutstilling (ingen henvendelse fra NMK om
denne)
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Komitearbeid mv
Utstilling
Openshow 2017 – planlegging er i full gang, alt er under kontroll
Regionkontakter
Regionkontakt Sørlandet – Therese Brovigen er med dette utnevnt

Stine
informere
r

Redaksjonskomiteen
Publisering av resultater – utstilling og prøver:

● På web: NKK utstillinger / LC prøver – resultater m bilde
o Web-redaksjonen har ansvar for at publiseringen er
komplett
● På FB: innsendte resultater m bilde
o Personlig initiativ, vil ikke være en kompett oversikt
● Whippetmagazinet: Alle utstillinger får en liten rubrikk, bilder
der det passer og bilde er tilgjengelig.
o Redaksjonen har ansvar for at publiseringen er
komplett
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Geir

Geir

Stein-Ole

Aktivitetskomiteen
● Trippelprisen etableres. AK fastsetter beregningsmåte.
● Innkjøp til AK: AK setter opp (prioritert) budsjett for ønske

anskaffelse, godkjennes av Per
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Redaksjonskomite – status
● Kine Holvik blir med i redaksjonen
● Stein-Ole får en side annonse gratis i hvert nr som

kompensasjon for løpende kostnader (blekk, papir etc)
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Avlsutvalget

Oppfølgingssaker
Øvrige saker
10

● Eventuelt
● Elektroniske kritikker – høring fra NKK: Ok – ingen kommentar
fra NWK
● Hundens dag 20.5: NWK deltar ikke i dette.
● Geir og Kristin utformer et standard svar på spørsmål om
anbefaling / vurdering av oppdrettere etc. Og distribuerer
dette til styret, slik at vi svarer på samme måten uavhengig av
hvor spørsmålet dukker opp.
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Møteplan 1.halvår 2017:
Onsdag 3. mai
Lørdag 10.juni
Tirsdag 13.juni

kl 19.00Marché Kløfta
(ny dato, endret etter møtet)
kl ??
Vestby Hyttepark ifm Openshow
og ekstraord. gf
kl 19.00
utgår
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