
Norsk Whippetklubb  Styremøte 03.02.2021

Norsk Whippetklubb 

Referat  styremøte 03.02.2021. kl 18.00 – 21:00 

Skype 

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

Tilstede sak 1& 2 : Anita Eng, Trine Schippers, Ove Egil Bekkvang, Magnus Husby, 
Kenneth Roland         

Forfall:                

             

Nr type Sak Ansvar/ Cd

1 UtsCllinger 2021 – hvor står vi?  

Alle som har anledning fra utsSllingsutvalget inviteres Sl 
møtet for oppdatering/ drøUing av årets utsSllinger 

Hengeren/ utstyr –  Kenneth har ansvar for hengeren og 
innhold. Materialoversikt må skrives, og sendes Sl styret 
slik at det foreligger en oversikt Sl videre arbeid/ innkjøp. 
VikSg å ha en materialforvalter som har oversikt over hen-
geren og utstyret i denne, samt roseFer, premier osv. VikSg 
at vi Sl enhver Sd vet hva vi har og hva vi mangler.   

Hamresanden:  

RoseFer/ premier – Det er en i utvalget som har hovedan-
svar for deFe – Enighet om at det er ønskelig å benyFe 
Norsk aktør om mulig. Utvalget jobber med ulike aktører, 
sjekker priser osv og kommer Slbake med forslag 

Sted/ Dommer/ personell: Sted er booket, dommer er klar 
og ringpersonell er så og si på plass. 

UtsSllings-
utvalget/ 
styret   
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Trondheim:  

Vi har fåF mail fra Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag. De 
har fåF klarsignal fra NKK Sl å ha med Whippet på sin 
myndespesial, eFer søknad. Søknad siden det er NKK helg.  

UtsSllingsutvalget presenteres for mailen, presenteres i 
møtet, og klubben må avgjøre om vi:  

- Deltar på NMK avd. Trøndelag sin utsSlling, hvor de 
står for hele arrangementet – vi må da flyFe vår 
spesial Sl annen dato/ innsSlle en av tre spesialer.   

- Whippetklubben går inn som samarbeidspartner i 
utsSllingen, og deler utgiUer, inntekter og arbeids-
belastning med Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag  

- Whippetklubben takker nei Sl deltakelse og samar-
beid med Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag, og av-
holder egen spesial jfr terminlisten.  

Denne saken ble oversendt utvalget for noen dager siden, 
men det viser seg at informasjon om bakgrunnen Sl at det-
te kommer opp nå, ikke er like godt kjent for alle. 
 Utvalget ønsker å drøUe gjennom saken i siF møte neste 
uke, for så å sende over drøUing Sl styret slik at Norsk 
Myndeklubb avd. Trøndelag får Slbakemelding. Enighet om 
at det er vikSg å oppreFholde allerede eksisterende spesia-
ler, jfr samarbeidsmøte med de andre raseklubbene i grup-
pe 10.  

Flere av syrets medlemmer mener Norsk Myndeklubb avd. 
Trøndelag skal avholde utsSllingen slik de har gjort i mange 
år, og at Norsk Whippetklubbs nylig sammensaFe utsSl-
lingskomité kan vie sin arbeidskraU Sl Whippetspesialen på 
Hamresanden og Lillehammer.
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Lillehammer:  

Er hagen ved hotellet booket? 
- Hagen ved hotellet er booket. Norsk Myndeklubb skal 
også ha spesial der da, og alle utvalg skal ha sine spesialer 
der.  
NWK har besluFet å ikke ha utsitllingen i hotellhagen, da vi 
ønsker større plass. UtsSllingen på Lillehammer/ Vingrom 
fikk veldig gode Slbakemeldinger i 2020, både plass og 
gjennomføring. Vi ønsker å videreføre avholdelse av utsSl-
lingen på Vingrom  

Avbooke – ansvar?  
Kenneth tar ansvar for å avbooke hotellhagen så snart vi får 
svar fra Vingrom 

UtsSllingsutvaglet ytrer ønske om å utpeke en ansvarlig i 
utvalget, som er den som holder tak i oppgaver, har over-
sikt over hva som må gjøres, innkaller Sl møter og involve-
rer styret ved behov.  
Utvalget står friF Sl selv å utpeke denne personen nå, og 
deFe bør inn i forslag Sl mandat/ retningslinjer Sl GF. 

2. UtsCllinger 2022 

- Det er bestemt på GF 2020, at vi i 2022 skal avholde 
en dobbelutsSlling på Vestby, med en inoffisiell dag, 
og en offisiell utsSlling  

Informasjonssak – bare starte tankene rundt deFe, tenke 
på aktuell helg, dommere osv. Utvalget avventer bestem-
melse av dato Sl man vet liF mer om hvordan terminlisten 
vil se ut.

UtsSllings-
utvalget/ 
styret 
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3. Whippetmagasinet 2021 

Styret har snakket om vikSgheten av å ha en ansvarlig i re-
daksjonen, som står for kontakt opp mot trykkeri og andre 
eksterne, og som holder oversikt over oppgaver innad i re-
daksjonen.  

Representant for redaksjonen var ikke med i møtet i dag, 
men har videreformidlet liF informasjon. Redaksjonen har 
sendt inn medieplan, det er ønskelig at redaksjonen i Sl-
legg, som alle andre utvalg, sender inn forslag Sl retnings-
linjer/ mandat for redaksjonen.  

På samme måte som utsSllingsutvalget, står også redaksjo-
nen friF Sl å utpeke en person i utvalget med særlig ansvar 
for å ha oversikt, holde kontakt med den som seFer sam-
men bladet, trykkeri osv. Samt involvere styret ved behov.  

Styret besluFet at priser for annonser i Whippetmagasinet 
seFes Sl kr  

            700,- for helside  
            400,- for halvside  

            Kommersielle annonser  

            1200,- for helside  

- 15% rabaF for besSlling av annonser Sl tre    utga-
ver gjelder kun for kommersielle annonser.  

-

Redaksjon 
/ styret 
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4. Utvalg  - mandater  

Flere utvalg jobber med retningslinjer/ mandater. Styret 
snakker om å endre navn fra mandater Sl retningslinjer, da 
deFe kanskje er mer gjenkjennbart for mange enn mandat.  

Må seFe dato for når retningslinjer/ mandater bør være 
ferdige, fremme sak Sl GF  

Det er et ønske om at utvalg skriver referat fra møter, som 
publiseres ut Sl klubbens medlemmer, under egen fane på 
hjemmesiden.  

Styret velge leder? Det er ønske fra flere utvalg, om at en 
person får et særskilt ansvar i utvalget. Styret drøUer om 
det er leFere om denne utpekes fra styret, heller enn å ut-
pekes av utvalgene selv. DrøUer deFe med de ulike utval-
gene i forkant av saksframlegget Sl GF. 

Styret 

5. Generalforsamling  

GF 2021 planlegging 

Regnskap: Sende mail Sl kasserer, ber om at regnskap fer-
digsSlles Sl revisor, gjør avtale om dato for deFe.  

Arbeidet med styrets årsberetning – Randi begynner å skri-
ve denne.  

KonSngenten for 2022: uendret 

Saksdokumenter fra styret – arbeidsplan: 

1. Forside 
2. Innhold 
3. Årsberetning  - Randi   
4. Whippetmagasinet, FB, Instagram  - Tove M, Heidi/ 

Randi og Emma 
5. Distriktskontaktene – ta kontakt med dem for årsbe-

retning  
6. Avlsutvalget - Kontaktes  
7. UtsSllingsutvalget – Kontaktes / Styret 

Styret 
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6 Informasjon Cl valpekjøpere  

- I lys av økningen av antall kull, og lange ventelister 
på valpekull øker behovet for informasjon ut Sl nye 
og eksisterende whippeteiere.  

- Det har dukket opp noen uregistrerte kull, og også 
annonser for hanner Sl avl eller Ssper som søker 
hanner ute på www.finn.no og på Facebookgrupper.  

- Hvordan kan klubben på best mulig måte ivareta 
raseansvaret, og informere?  

Styret skriver en kort informaSv tekst Sl Whippetmagasinet 
som forespurt.  

Avlsutvalget er de som har best grunnlag for å kunne lage  
mer omfaFende informasjon for publisering.  

Styret er enige om at infomasjon og inkludering er veien å 
gå, prøve å få med nye valpekjøpere og nye oppdreFere, Sl 
å engasjere seg og delta i klubben.  
Distriktene er vikSge her, som første instans for nye valpe-
kjøpere i siF distrikt – nye må inviteres med og inviteres inn 
Sl akSveter.  

Avlsutvalget er i gang med å jobbe med informasjonsmate-
riell Sl hjemmeside, facebook og magasin, samt i planleg-
gingsfase Sl et oppdreFerseminar. 

Hele styret 

7. Lure Coursing  

- Det er foreslåF endringer i regelverket for Lure Coursing, 
som potensielt kan ha svært stor innvirkning på sporten i 
Norge.  

- Raseklubber er Sl nå ikke informert om saken, ikke taF 
med på råd 

Det som er kommet frem om emnet er kommet fra privatper-
soner som har fåF innsikt i emnet og at det skal stemmes over, 
og publisert deFe i sosiale media. KG har ingen Sng å Slføye – 
taushetsbelagt fra FCI, og KG Norge og raseklubbene som er be-
rørt, må avvente mer informasjon fra FCI.    
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Eventuelt  

Distriktskontakter: Det skjer veldig lite i de fleste distriktene hvor 
vi har kontakter. Forslag om å endre SFel Sl 
”Distrikstarrangører”eller alternaSvt ” akSvitetsarrangør”  da 
oppgavene Sl personer som tar på seg deFe, ikke er å være en 
kontakt for informasjon, men en person i regionen og nærmiljø, 
som kan iniSere akSviteter, små og store, samt være en inklude-
rende person for nye.   

Lure Coursing komite- fremme endring fra akSvitetskomite Sl ren 
LC komite. Legge frem deFe på Generalforsamling, og bruke 
2021 Sl å utarbeidet planer og retningslinjer/ mandat for utval-
get.  

Styret besluFer å lerne kravet som står på hjemmesiden, om at 
oppdreFere må melde inn sine valpekjøpere for å få lov Sl å re-
klamere på hjemmesiden for sine valpekull. Styret ønsker veldig 
gjerne at alle oppdreFere oppfordrer sine valpekjøpere Sl å mel-
de seg inn, men ønsker at det skal være frivillig, og ikke et krav 
for publisering på hjemmesiden. 

Neste møte:  

17. februar  
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