Norsk Whippetklubb
Referat ekstraordinært styremøte
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Skype
Tilstede:

Randi Juliussen, Kristin Hoff, Heidi Dubourgh Pedersen, Gry Runa
Nielsen, Berit Lena Grøtterud, Kenneth Roland.

Forfall:
Nr

Sak

1

Spesialutstillinger

Ansvar/ tid

Ny veileder for å avholde utstillinger er kommet ut, og styret spør
utstillingskomiteen hvor langt de er kommet i denne
planleggingen. Informasjon om smittevern skal stå i annonsen, og
annonsen vil gjøres om.
En dommerelev ønsker å gå elev for en av dommerene på
spesialutstillingen i Trondheim. Dommer vil forespørres.
Klubben har en paviljong, og utstillingskomiteen forespør om
muligheten for å kjøpe en til. Deler av styret ber om at utstyret
klubben allerede har blir brukt. Det blir etterlyst en mindre
paviljong som er blitt donert til klubben tidligere, men som er
forsvunnet.
Utstillingskomiteen starter med planlegging av spesialutstillingen
på Lillehammer.
2

E-post
Styret ønsker et ryddigere mailsystem med unike mailadresser, og
at det kun er styremedlemmer som har tilgang til e-postene til
klubben. E-poster fra klubben og privat e-post bør være adskilt.

Randi

3

Komiteer og utvalg
Styret venter på at klubbens lover skal bli godkjent av NKK. Frem
til ny ekstraordinær generalforsamling ønsker deler av styret
ønsker å fylle komiteer og utvalg.
Det blir diskutert hvorvidt disse skal fylles. Det blir tilslutt en
enighet om at flere komiteer og utvalg kan fylles.
Redaksjon, Aktivitetskomiteen, Regionkontakter og
Utstillingskomiteen kan fylles, mens Avlskomiteen avventes.
Styret ønsker velkommen:
Redaksjon:
Tove Merete Lilledal
Guro Utgård Snøva
Thea Marie Strand
Hanne Thorkildsen
Monica Olsby Rogen
Aktivitetskomiteen:
Gry Runa Nielsen
Tove V. Brattreit
Jørgen C. Lien
May Helen Erdal
Regionkontakter:
Marianne Wernersen - Sørlandet
Siriane Karlsen - Telemark og omegn
Tove V. Brattreit - Trøndelag
Utstillingskomiteen:
Kirsten Landsverk
Magnus Husby
Styret ønsker flere engasjerte, både i utstillingskomiteen og
regioner.

4

Nettvettregler
NKK har egne etiske retningslinjer for alle enkeltmedlemmer i
NKKs klubber og forbund. Styret føler ikke de kan håndheve
klubbens nettvettregler slik de står i dag, og velger derfor å bytte
denne ut med NKKs etikkplakat.

10

NLCK
Det forespørres om klubben har en plass her.

Heidi

