
Litt informasjon om 
Norsk Whippetklubb Generalforsamling 2019 

 
Tid:  Lørdag 23. februar kl 16.30 - 18.30 (ca) 
Sted:  Gramstua, Sandakerv 24 C, 0473 Oslo 
 
Det blir mulighet for å kjøpe kaffe, te, mineralvann og smågodt underveis. 
 
Etter møtet spiser vi en felles middag (ca 200,-), og får en hyggelig snakk. 
Påmelding til middagen gjøres ved start av møtet. 
Vi prøver også å få til et foredrag, mer informasjon om det kommer senere. 
 
Det er enkelt å finne overnatting i Oslo på f eks booking.com for de som trenger det.  Det går 
trikk rett utenfor Gramstua til Oslo sentrum. 
 
Dagsorden og saksdokumenter blir sent til medlemmene pr e-post senest 8. Februar 2019. 
Sakspapirer blir også lagt ut på www.whippetklubben.no  
Alle som har betalt medlemskontingent for 2019 har stemmerett på Generalforsamlingen. 
 
Viktige oppgaver for Generalforsamlingen er (nærmere beskrevet i NWK lover) 

• Behandle og godkjenne årsberetning, regnskap for 2018, budsjett for 2019, 
medlemskontingent for 2020 

• Behandle og fatte vedtak i innkomne saker 
• Velge styre og valgkomite 

 
Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende senest 25. Januar 2019.   
Forslag sendes til valgkomiteen v/  
 Jorunn Jenssen    jorunn@utzon.no  
 Anne Mette Mikkelsen  wolfhound@ballygran.com 
eller til post@whippetklubben.no 
 
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 25. 
Januar 2019.  Alle innsendte saker vil bli behandlet på Generalforsamlingen.  
Saker sendes til post@whippetklubben.no 
 
Styret har i 2018 bestått av: 
 Leder   Per Haakon Vestby  
 Nestleder  Arnulf Eliseussen  
 Sekretær / vara Hanne Feydt von Benzon  
 Styremedlem  Kristin Hoff 
 Styremedlem  Sarah Victora Christensen 
 Styremedlem  Ivan Jenssen 
 Styremedlem  Nora K. Sorknes 
 Styremedlem  Synne Nygård Olsen 
 Vara   Lene Cathrine Ljosdal 
 Vara   Anne Mette Mikkelsen 
 
Hanne, Sarah og Ivan er på valg, de øvrige ble valgt for 2 år i fjor og er ikke på valg. 
Revisor Freddy Eriksen ble valgt for 2 år i fjor og er ikke på valg. 


