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Norsk Whippetklubb 

Referat ekstraordinært styremøte 09.11.2020. kl 18.00 – 19:30 

Skype 

Tilstede: Randi Juliussen, Heidi Dobourgh Pedersen, Gry Runa Nielsen, Berit Lena 
Grøtterud, Kenneth Roland, Tove Merete Lilledal ( deler av møtet )  

 
Forfall:  
 

             

Nr type Sak Ansvar/ 
tid 

1  - Whippetmagasinet  
 
 

Sak1:  

 

Redaksjonen informerer om status ang økonomi rundt utgivelsen av 

Whippetmagasinets julenr 2020.  

De har møtt på en utfordring da det er noe uklarheter ang annonse-

penger for kommersielle annonser innbetalt til Merksemd ans. 

Merksemd ans. hadde fram til mars i år kontrakt med whippetklubben 

ang produksjon av magasinet (jfr. Møtereferat fra 07/01/2020).  

Redaksjonen har, på tross av gjentatte forsøk, kun kommet i kontakt 

med den ene eieren av Merksemd ans. Vedkommende informerer om 

at bedriften ble avviklet i mars 2020 med bakgrunn i Koronasituasjo-

nen. Bedriften produserte en utgave av Whippetmagasinet, utgitt i 

mars 2020.  

Redaktør i whippetmagasinet, som også var eier av Merksemd ans 

trakk seg kort tid etter fra klubbens redaksjon.  

Ifølge avtalen var ansvarlig redaktør for bladet klubbens styreleder.  

 

Sitat møtereferat 07/01/2020 «Merksemd ans er deleiet av Kim Rio, 

som også er redaktør i Whippetmagasinet.  I avtalen er derfor styrele-

der oppgitt som ansvarlig redaktør for Magasinet.» 

 

Nå viser det seg at minst 1 kommersiell aktør har betalt for annonse i 

alle de 4 utgaver av whippetmagasinet Merksemd ans. skulle 

produsere i 2020.  

 

Disse annonsepenger er dessverre ikke mulig for klubben å hente inn 

fra Merksemd ans. 

 

Det ble på styremøte den 07/01/2020 vedtatt at alle annonsepenger 

som kommer inn fra medlemmer/oppdrettere skal gå uavkortet til 

klubbens helsefond, da bladet i sin helhet skulle finansieres av 

kommersielle annonser som Merksemd ans. skulle sørge for å få inn.  

 

Det har vært utfordrende å få klarhet i hvilke avtaler som er inngått 

med kommersielle aktører da alle slike avtaler er gjort med 
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Merksemd på vegne av klubben. Nåværende redaksjon og styret er 

derfor ikke sikker på om man har den totale oversikt over dette. 

 

Ettersom klubben nå må trykke «gratis» annonser for den eller de 

kommersielle aktører som allerede har betalt for dette til Merksemd 

ans., og i tillegg må benytte trykkeri til ordinær prissetting i markedet, 

ser styret ingen annen løsning enn at annonsepenger fra 

medlemmer/oppdrettere for juleutgaven i år ikke går til helsefondet, 

men brukes for å kunne finansiere trykking av årets nr og dermed 

også de annonser vi må trykke gratis for de kommersielle aktører som 

allerede har betalt for dette til Merksemd ans.  

 

Agria har betalt inn for 4 utgivelser i 2020 

VOM sentralt var ikke klar over at de hadde annonse i 

Whippetmagasinet  

Apetitt ønsker ikke annonse i denne utgivelsen, ikke kjent om de har 

betalt for annonse i vår, eller for flere utgivelser.  

Evidensia er forespurt, men vi har ikke mottatt svar herfra.  

 

 
 
 

 

 


