
Norsk Whippetklubb  Styremøte 12.01.2021

Norsk Whippetklubb

Referat  styremøte 12.01.2021. kl 18.00 – 19:30 

Skype 

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

Forfall:               Kenneth Roland  

             

Nr type Sak Ansvar/ 
>d

1 Uts>llinger 2021 – hvor står vi?  

- UtsLllingsutvalget jobber med dommer Ll første spesial, 
kommer med innspill Ll styret så snart de har forslag.  

- Skriver og ringsekretær ordnes.  
- Har eGerspurt materialoversikt, slik at utvalget også kan 

fremlegge behov for innkjøp før utsLlling og beregne 
budsjeG.  

- Er i kontakt med NKK ang utsLllingen i Trondheim.  

Styret holder teG kontakt med utsLllingsutvalget om fremdriR – 
utsLllingsutvalget deltar i neste styremøte for å konkreLsere 
fremdriR slik at alle har god oversikt/ sikre god oppnåelse av 
plan for årets utsLllinger.  

Inviterer representant fra utsLllingsutvalget Ll neste styremøte. 

styret  

2 Uts>llinger 2022  

- Ordinær frist for å søke om utsLllinger 2022 er 1. febru-
ar. Nå i år er denne datoen sannsynligvis utsaG, da det 
pr nå ikke er saG terminliste for NKK for 2022, så vi kan 
avvente søknad, men vi bør begynne planlegging likevel, 
så vi er klare Ll søknad   

Det er kommet informasjon fra NKK om at frist er utsaG Ll 
01.08.2021  for utsLllinger i 2022.

Styret 
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3 Utvalg  - mandater  

- Hvor langt er utvalg kommet i forhold Ll å utarbeide nye 
mandater?  

Randi har sendt mail Ll alle utvalg ang utarbeidelse av nye 
mandater for de ulike utvalgene.  
Utvalgene utarbeider forslag Ll mandater, som fremlegges for 
styret, og som ender opp som sak Ll generalforsamling 2021.  

Styret ser vikLgheten av at utvalgene har en leder, for å sørge 
for fremdriR, kontaktpunkt for styret, innkalling Ll møter og 
sjekking av mail ol. 

4 Whippetmagasinet  

- Foreligger forslag/ ønske om 3 utgaver på papir pr år. 
Redaksjon jobber med medieplan.   

Vi ser på medieplan, og kommer med Llbakemeldinger fortlø-
pende. Inviterer representant for redaksjonen Ll neste styre-
møte. 

Styret 
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5 Generalforsamling 2021  

- Starte planlegging av GF 2021  
- Regnskap/ revisorbehandling  
- Mandater utvalg  
- VikLge saker for 2021?  

Delegere oppgave ut Ll alle styremedlemmer, slik at alle har 
sine faste oppgaver.  

- Det må lages en oppskriR for forhåndsstemmer, og en 
helt konkret u_orming av forhåndsstemmer. Lages en 
mal for hvordan disse skal se ut, og det lages instruk-
sjonsvideo.  

- Regnskap – seGe frist.  
- Dato skal bekjentgjøres minst 8 uker før Generalforsam-

ling skal avholdes. DeGe innebærer at det ikke er sann-
synlig at det blir generalforsamling for NWK før april/ 
mai 2021. Frist for avholdelse er innen 1. juli, og målet 
er å få avholdt Generalforsamling så Ldlig som mulig. 
Styret følger nasjonale anbefalinger og retningslinjer 
teG, og vil bekjentgjøre aktuell dato så snart som mulig.  

- Skrive styrets årsberetning  

Hele 
styret 

6. Samarbeidsmøte 

Møte med Norsk Myndeklubb, Norsk Greyhoundklubb og Irsk 
Ulvehundklubb Norge ble avholdt 05.01.2021  eGer iniLaLv fra 
Irsk Ulvehundklubb Norge. 

Referat derfra – videre planlegging  

Referat foreligger, Whippetklubben avholder kun utsLllinger for 
Whippet i 2021, men vil arbeide videre sammen med de andre 
klubbene i gruppe 10 for fremLdig godt samarbeid og oppreG-
holdelse av allerede eksisterende spesialutsLllinger som favner 
hele gruppe 10.  
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Eventuelt: 
 
Endringer: 

Evy Wangberg har trukket seg som distriktskontakt i Midt- Nor-
ge med virkning fra 01.01.2021   

NWK har derfor behov for minst en ny distriktskontakt Ll region 
Midt – Norge. 

Jørgen C. Lien har trukket seg fra valgkomite og akLvitetskomi-
teen, pr 04.12.2020, vara Ll valgkomiteen, Nina Kallekleiv blir 
nyG medlem i valgkomite 

Instagram: Vi må få Ll å dele mer fra Instagram over Ll facebo-
oksiden vår, finne mer automaLkk for deGe. Skal Whippetklub-
ben ”følge” andre kontoer på Instagram? Styret mener i at vi 
klubben ikke skal følge noen, hverken privatpersoner eller pro-
fesjonelle aktører. Klubben er en raseklubb, og skal ikke promo-
tere/ reklamere for utvalgte aktører.  

NKK grunnkon>gent: NKKs Representantskapsmøte 2020 ble 
utsaG Ll 2021, og dermed ble eG av forslagene Ll Hovedstyret, 
om økt grunnkonLgent, også utsaG.  

NKK har derfor opplyst at det vil faktureres del 1 og del 2 av 
grunnkonLgentet i 2021, og sum for del 2 er avhengig av hva 
som blir resultat av RS. Medlemskapet i NKK vil opphøre, der-
som man ikke betaler del 2 av grunnkonLgenten.  
Norsk Whippetklubb er medlem av Raseklubbenes Fellesallian-
se (RFA), og har, sammen med flere andre raseklubber, sendt 
NKK en henvendelse angående del 2 av grunnkonLgenten. Der 
krever vi at manglende betaling av grunnkonLgent del 2 ikke vil 
medføre opphør av medlemskap i klubbene. Vi håper på posi-
Lvt svar fra NKK.
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6 Eventuelt:  

Årslister: Det ble på generalforsamling 2019 besluGet at hoved-
revidering av utregningsmetode for årslister skal gjennomføres 
hvert 3. år, og første revidering vil skje gjeldende fra og med 
2021. DeGe er da delegert Ll utvalg/ styre å få gjennomført, og 
det skal godkjennes i styret. Mindre korrigeringer kan gjøres 
årlig. Ved endring, skal nye utregningsmetoder publiseres innen 
1. april det året de er gjeldende fra.  

For 2020 ser vi spesielt at utregningen av «Årets BruksutsLl-
lingshund» er uheldig, og gjenspeiler i liten grad klubbens ønske 
om å bidra Ll økt deltakelse i bruksklasse, for hunder som er 
kvalifisert for denne. Akkurat denne listen skapte også stor uro 
ved utregningen i 2019, så det er vikLg at den nå jobbes med, 
ved hovedrevideringen.  

Begrunnelsen for å endre utregningsmetoder er flere.  

- Vi ønsker at utregningsmetoder skal være så enkle at 
alle som ønsker, skal kunne regne ut resultatene, og føl-
ge listen gjennom året.  

- Som raseklubb er vår oppgave å vise bredden, og frem-
me kvalitet i rasen vår. Listene bør derfor gjenspeile det-
te, og gi et mest mulig balansert bilde.  

Nye utregningsmetoder vil bli publisert innen utgangen av fe-
bruar 2021. 
 
 
Ak>vitetskomiteen: 
 
Mandatene for distriktskontakter og akLvitetskomité har per 
dags dato mye av det samme innholdet. Styret ser at klubben 
har et større behov for en ren LC-komité, og ønsker å utarbeide 
nyG mandat for deGe, samt endre på mandatet for distriktskon-
takter for å gjelde andre akLviteter, med unntak av Lure Cour-
sing og offisielle utsLllinger. DeGe vil legges frem som sak på 
Generalforsamlingen 2021. 

Neste møte:  
Onsdag 3. februar kl 18.00
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