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Protokoll	
Generalforsamling	for	Norsk	Whippetklubb	

23.02.2019	
	
	
Generalforsamling for Norsk Whippetklubb ble avholdt på Gramstua 23-02-2019. 
34 stemmeberettigede deltagere deltok på møtet fra start. 
 
 
1. Åpning av Generalforsamlingen 

Per Haakon Vestby ønsket velkommen til generalforsamlingen. 
 
2. Godkjenning av innkallingen:   

Godkjent 
 
3. Valg av ordstyrer:     

• Arnulf Eliseussen 
 
 Valg av referent : 

• Hanne Feydt von Benzon og Lene Cathrine Ljosdal 
 
 Valg av tellekorps: 

• Nora Kulblik Sorknes 
• Synne Nygård Olsen 

 
 Valg av to personer til å underskrive referatet: 

• Chris Hagenes 
• Jørgen Courtborne Lien 

 
4.  Styrets og komiteenes årsberetning    

Årsberetning ble gjennomgått av Per Haakon Vestby. 
Kommentar fra salen: 

Avlsutvalget har gått utover sitt mandat i sine aktiviteter og prioriteringer. 
Styret vil se nærmere på dette og vurdere eventuelle tiltak. 
 
Lokalisering av Lillehammer spesialen på NKK’s område oppfattes som 
uheldig, det er ønskelig med plassering mer isolert fra NKK’s 
arrangement. 
Synspunktet oversendes utstillingskomiteen til vurdering ift kommende 
utstillinger. 

 
Årsberetningen ble godkjent. 
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5. Regnskap 2018    
 Regnskapet ble gjennomgått av Per Haakon Vestby. 
 Kommentar fra salen: 

Regnskap for distriktskontaktene etterlyses. 
Styrets svar: Økonomisk støtte eller garantier fra klubben til aktiviteter i 
distriktene innarbeides i klubbens regnskap.  Det har ikke vært slike 
aktiviteter i distriktene i 2018 
 
Spørsmål om fordeling av inntekter og kostnader i samarbeidet med 
Skredderhaugen Racing etterlyses. 
Styret beskriver dette i vedlegg til protokollen 

 
Regnskapet ble godkjent. 

 
6. Styrets plan for 2019        
 Styrets plan for 2018 ble gjennomgått av Per Haakon Vestby 
 Planen ble godkjent. 
 
7. Budsjett 2019          

Styrets forslag til budsjett ble godkjent. 
 
8. Kontingent for 2020         
 Styret foreslår en moderat økning av årskontingenten til 230,-. 
 Øvrige kontingenttyper endres tilsvarende. 
 Styrets forslag ble godkjent. 
 
 
12. Innkomne forslag 
Det vises til innkalling og saksliste for fullstendig beskrivelse av forslagene. 
Der stemmetall ikke er angitt, er avstemmingen gjennomført med håndsopprekning og 
det har vært et tydelig flertall. 
 
 
12.1/2 Lovendring: Forhåndsstemmer og fullmakter 
 
Styret la frem sitt forslag til lovtekst som åpner for forhåndsstemmer og fullmakter. 
Magnus Husby krevde at hans forslag til lovtekst skulle voteres over. 
 
I en innledende votering ønsket et kvalifisert flertall at forhåndsstemmer og 
fullmakter skulle inn i lovverket – 25 mot 9 stemmer; 0 blanke (mer enn 2/3 flertall) 
Forslag om inntil 2 fullmakter fikk ikke 2/3 flertall – 21 mot 13 stemmer; 0 blanke 
 
Styret aksepterte at Husby’s forslag skulle stemmes over først, og samarbeidet med 
Husby om å ferdigstille en lovtekst tilpasset den innledende avstemming. 
Dette forslaget fikk ikke 2/3 flertall – 20 mot 14 stemmer; 0 blanke 
 
Deretter ble styrets opprinnelige forslag tatt opp til votering.  Heller ikke dette 
forslaget oppnådde 2/3 flertall – 17 mot 16 stemmer; 0 blanke 
(på dette tidspunktet var det 33 stemmeberettigede tilstede) 
 
Styret oppfatter at vedtaket om forhåndsstemmer og fullmakter ikke kan 
gjennomføres uten at lovteksten er vedtatt på GF.  Deler av forsamlingen var uenig i 
denne oppfatningen, og styret vil i etterkant kontakte NKK for å avklare spørsmålet. 
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12.3 Lovendring: Krav om 3 ukers medlemsskap for å kunne stemme på GF 
Forslaget ble ikke godkjent 
 
 
12.4 Lovendring: Endring av Generalforsamlingens oppgaver 
Forslaget ble ikke godkjent – 18 mot 15 stemmer; 0 blanke 
 
 
12.5 Karanteneregler 
Forslaget ble vedtatt – 26 mot 7 stemmer; 0 blanke 
 
12.6 Avvikle fullcert ordningen på rasen whippet 
Forslaget ble ikke godkjent – 12 mot 21 stemmer; 0 blanke 
 
12.7 Oppdretterannose på klubbens websider 
Forslaget ble ikke godkjent 
 
12.8 Helsekrav på whippet 
Forslaget ble ikke godkjent 
 
12.9 Strømming av GF, kurs og foredrag 
Forslaget ble vedtatt 
 
12.10 Sak 10 
Denne saken omfatter 5 innsendte forslag som fremkommer av sakspapirene. 
Styret forslag til vedtak er å oversende forslagene til aktuell komite uten 
realitetsbehandling på GF. 
Styrets forslag ble vedtatt med 18 stemmer. 
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13. Valg       
På dette tidspunktet var det 30 stemmeberettigede tilstede. 
 
Styre for 2019  
 
Valg av 2 styremedlemmer for 2 år ga følgende stemmetall: 
 Torill Groth  18 stemmer 
 Ivan Jenssen  17 stemmer 
 Randi Juliussen   9 stemmer 
 Tove Merete Lilledal   8 stemmer 
 Magnus Husby   8 stemmer 
 
Torill Groth og Ivan Jensen er valgt til styremedlemmer for 2 år. 
  
Styret konstituerer seg selv (utpeker sekretær, kasserer mv) 
 
Revisor:    
Freddy Eriksen er ikke på valg og forsetter som klubbens revisor. 
 
 
Valgkomite: 
 
Valg av medlemmer til valgkomiteen ga følgende resultat: 
 Kathrine Lesaca Johansen 26 stemmer 
 Jørgen Courtborne Lien 18 stemmer 
 Siv Wæhle   11 stemmer 
 Blank    5 stemmer 
 
 
 
Referent: 
 
 
 
 
Lene Cathrine Ljosdal   Hanne Feydt von Benzon 
 
 
 
 
 
Protokollen signert 
 
 
 
 
 
Chris Hagenes     Jørgen Courtborne Lien 
(sign)      (sign) 
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Vedlegg til protokollen: 
 
Spørsmål til regnskapet Vedr inntekter og kostnader i samarbeid med 
Skredderhaugen Racing: 
NWK har et samarbeid med Skredderhaugen Racing om trening og uoffisielle 
konkurranser på Skredderhaugens bane, og med bruk av Skredderhaugens utstyr (LC 
maskin mv). 
Treningsavgift / deltageravgift fastsettes av NWK, og betales til NWK. 
 
NWK betaler Skredderhaugen for leie og kjøring av LC maskin kr 70,- pr hund pr 
trening/arrangement. (kr 60,- ved påskesprinten). 
 
Alle inntekter og kostnader inngår i NWKs regnskap. 
 
 
Vedr Sak 1 – Lovendring om fullmakter og forhåndsstemmer. 
NWK har etter Generalforsamlingen undersøkt reglene med NKK. 
NKK er tydelig på at den aktuelle lovteksten må vedtas av Generalforsamlingen med 2/3 
flertall.  Videre presiserer NKK at lovendring kun kan skje på ordinær 
Generalforsamling, slik at denne saken må tas opp på nytt i 2020 for å bli gjeldende. 


