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Norsk Whippetklubb 

Referat  styremøte 17.02.2021. kl 18.00 – 19:30 

Skype 

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


Forfall: Kenneth Roland                 

             

Nr type Sak Ansvar/ 0d

1 Generalforsamling 2021 

Generalforsamling 2021 


- Årsberetning – Randi starter på denne 


- Regnskap og revisorbehandling – Emma har 
sendt over til revisor, revisor lurer på når det 
må være ferdigstilt, skal svare henne på mail 
ang dette. – ferdigstilles innen 15. mars 2021
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2. Retningslinjer/ mandater  

- Mandater fra utvalgene – dato for når forslag 
må være inne fra utvalg: 15. mars. 


-

-  Utstillingsutvalg er nær ferdig med sitt man-
dat. 


- Avlsutvalget : Her har det vært behov for å av-
klare konkret hva som er utvalgets oppgaver. Å 
besvare spørsmål fra medlemmer er styrets 
ansvar, innhentes uttalelser fra avlsutvalg i sa-
ker hvor det er hensiktsmessig. 


- Avlsutvalget mer informasjonsutvalg enn rådgi-
vende. Initiere oppdretterseminar, innhente 
opplysninger, forskning, helsefokus fra inn – og 
utland og sørge for å få dette publisert ut til 
medlemmer. Igangsette eventuelle kurs, webi-
narer, utarbeide informasjonsmateriell vedr 
Whippetrasen. Videreutvikle RAS 


- Styret lager retningslinjer/ mandat for aktivi-
tetsansvarlig i de ulike regionene. 


Lage generelle retningslinjer for alle utvalg og person-
er med verv i klubben, deriblant taushetserklæring 
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3. Status henger og utstillingsplass Lille-
hammer  

Henger  

- Oversikt over hva som er i hengeren? 


- Hengeren skal skrapes ned/ skrapes fri for de-
kaler før utstillingen på Hamresanden. 


Lillehammer:  

-Avbooket hotellhagen? Booket Vingrom? 


Denne saken videreformidles til utstillingsutvalget, 
Kenneth har ansvar for dette, og gir tilbakemelding til 
styret. 


. 
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4. Eventuelt  

- Utstillingen i Trondheim – utstillingsutvalget har 
hatt møte etter siste styremøte, og besluttet å 
la NMK avd Trøndelag ha med Whippet på sin 
spesialutstilling, for å opprettholde en lenge 
eksisterende spesialutstilling for hele gruppe 
10 


- NWK innstiller derfor sin planlagte spesial i 
Trondheim 3. juli 2021. Dette er godkjent fra 
NKK og avklart på terminliste 


- Utvalget ønsker å jobbe med muligheter for 3 
utstillinger i 2022, evt også inoffisielle, fordelt 
geografisk. 


Det er ytret ønske om flere medlemmer i redaksjonen. 
Medlemmer som har lyst til å bidra til å sette sammen 
et morsomt og variert rasemagasin, ta kontakt med 
styret! 

Vi ønsker oss gjerne personer med relevant kompe-
tanse, gjerne kjennskap til in design 


Aktivitetsansvarlige for de ulike regionene inviteres til 
møte etter at styret har jobbet litt med retningslinjer. 


Publisere viktige skjema, retningslinjer, lenker osv på 
hjemmesiden, som kan være til nytte for både med-
lemmer og styre/ utvalg. 


 

5. Neste møte  

10. mars 2021

4



Norsk Whippetklubb  Styremøte 17.02.2021

5


