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Norsk Whippetklubb 

Saksliste/ referat t styremøte 01.12.2020. kl 18.00 – 19:30 

Skype 

Tilstede:  
Randi Juliussen, Gry Runa Nielsen, Berit Lena GrøCerud, Heidi Dubourgh Pedersen 

Forfall: Kenneth Roland 

             

Nr type Sak Ansvar/ 
Cd

1 Økonomi  

Emma blir med oss i starten av møtet for å gi oss en liten status i 
forhold til økonomi, samt oversikt fra de tre utstillingene i sommer.  

Pr 01.12.2020 er saldo på hovedkonto: 194000 kr  

Helsefond: 11 500 kr  

Utstillingene i sommer har gått med overskudd, Emma la fram 
foreløpig regnskap for alle tre utstillinger. Styret fikk besvart 
spørsmål ang regnskapet, og setter stor pris på å få presentert den-
ne oversikten, da vi til nå ikke har mottatt oversikt over økonomi 
fra utstillingene. Det har tidligere ikke vært vanlig i klubben med 
egne budsjett for utstillingene, dette ønsker styret nå å ha. Vi drøf-
tet muligheter for å begrense utgifter i forbindelse med utstillinge-
ne ,og dersom budsjett er kjent, vil det være mye enklere å benytte 
seg av kampanjer, tilbud på ulke innkjøp, som vi kan spare på.  

Emma/ 
styret  
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2 Informasjon fra utstillingsutvalget  

- Er arbeidet kommet i gang, litt status ang planlegging pr 1. 
des. 2020 

- NKK er positive til å flytte utstilling til mai og til sørlandet, 
har sendt litt generelle spm  ang muligheter rundt utstillin-
gen i juli i Trondheim  

Tilbakemelding fra utvalget at de er i gang med arbeidet fram mot 
utstillingene 2021. Plass er funnet for utstillingen i mai. Utvalget 
kontakter tidligere utvalg for å få oversikt over eventuelle domme-
re som er innbudt/aktuelle for utstillingene 2021. Sak vil også bli 
flyttet til neste møte, da utvalget skal ha sitt første møte innen kort 
tid, og det vil foreligge mer informasjon til neste styremøte.  
 

Ken-
neth 

3 Avlsutvalg  

Avlsutvalget har laget egen Facebookgruppe, og har invitert til 
første møte i utvalget 02.12.2020. Videre informasjon vil foreligge 
til neste styremøte.  
Styret har kontaktet tidligere leder i utvalget, ang ønske om videre 
verv i utvalget. Vi har pr 01.12.2020 ikke mottatt svar på vår fore-
spørsel. 

4 Julemagasinet  

Det har vært mye jobb, og noe samarbeidsvansker i redaksjonen 
fram mot utgivelse av årets julemagasin. Delegering i oppgaver har 
vært vanskelig, og ikke alle av redaksjonens medlemmer har hatt 
innsyn i hverandres oppgaver. Julemagasinet hadde opprinnelig 
deadline til trykkeri 01.12.2020. Magasinet ble ikke oversendt re-
daksjon for korrektur og teknisk gjennomgang før 30.11, etter 
mange forespørsler, og det gjenstår mye arbeid før magasinet er 
klart. Stein-Ole Kjær er blitt forespurt, og sagt seg villig til, å hjel-
pe klubben med å sette sammen bladet. Han har vært i kontakt med 
trykkeri for å få til en avtale om ny deadline. Redaksjonen jobber 
aktivt sammen med Stein-Ole for å få magasinet klart til trykking 
og utsendelse til medlemmer før jul.  
 
Styret minner om at Whippetmagasinet er klubbens eierskap, og at 
komiteer og utvalg skal følge styrets instruks dersom styret har 
innvendinger. 

Randi 
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5 Ekstraordinær generalforsamling  

Styret har, med bakgrunn i vår kompetanse rundt digitale løsnin-
ger, besluttet å avvente til ordinær generalforsamling 2021, og da 
avholde valg på hele styret da.  
Vi har brukt svært mye tid på å undersøke ulike muligheter, og uli-
ke digitale løsninger i kombinasjon med videokonferanser som 
Zoom og Teams er vurdert. Det finnes løsninger som er aktuelle 
for bruk i denne typen avstemninger, men tilbakemeldinger vi har 
fått både fra NKK og aktører som har gjennomført digitale av-
stemninger, er at i en klubb med stor grad av mistillit mellom deler 
av klubben, er det en stor risikofaktor i forhold til digitale løsnin-
ger.  
 
Når NKK nå bestemte å ikke avholde RS digitalt, selv med deres 
tilgang til kvalifisert personell og gode løsninger, ble det utslagsgi-
vende for at vi nå velger å gå bort fra en slik løsning helt og hol-
dent.  

Vi vil avholde en ordinær generalforsamling så snart det lar seg 
gjøre i 2021, og vil avholde valg av fullstendig styre da.  

6 Eventuelt 
 
Komiteer 
Komiteer må bruke klubbens e-post for all kommunikasjon. Det 
skal være mulig for komiteens medlemmer, samt eventuelle nye 
komitémedlemmer å kunne gå se tilbake på arbeidet som er gjort i 
de forskjellige komiteene.  
 
 
Rekvisita 
Klubben trenger en ansvarlig for klubbens rekvisita. Det blir natur-
lig at personen som har hengeren hos seg blir denne. Alle klubbens 
eiendeler skal listes opp, og skrives ut og inn fra hengeren hver 
gang disse brukes. Nye innkjøp bør helst planlegges i god tid.  

Distriktskontakter 
Styret oppfordrer til mer aktivitet i distriktene. Det oppfordres til å 
invitere til turer, så lenge disse overholder kommunenes smitte-
vernsregler.  
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