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Norsk Whippetklubb 

Referat  styremøte 09.03.2021. kl 18.00 – 19:30 

Skype 

Tilstede: Heidi Dubourgh, Berit Lena GrøFerud, Kenneth Roland, Gry Runa Nielsen, 
Randi Juliussen  

Forfall:                

             

1 Generalforsamling 2021 

GF 2021 planlegging 
Arbeidet med årsberetning er godt i gang. 

Tidsplan: 
- GF Dato:   forslag lørdag 8. mai?  
- Sted:Ved Garderrmoen dersom fysisk, ellers hjemme 

v/ digitalt  
-
Frister: - Forslag  
- Bekjentgjøres i Whippetmagasinets vårnummer, samt 

på nett, frist 13. mars 2021       
- Forslag til kandidater (til valgkomiteen)	 10.4.21 
- Forslag til saker (til styret)                             10.4.21 
- Innkalling / sakspapirer 	 24.4.21 

Saksdokumenter fra styret – arbeidsplan: 
Sendes ut elektronisk, et mindre antall printes/trykkes til 
møtet 

1. Forside 
2. Innhold 
3. Årsberetning	 Randi  
4. Whippetmagasinet, FB, Insta	 Tove, Heidi, Emma  
5. Distriktskontaktene	 Randi  
6. Avlsutvalget	 Berit Lena/ Gry 

Runa  
7. Utstillingskomiteen	 utvalget  
8. Regnskap	 Emma – innkommet  
9. Revisjon	 Emma / Cecilie ok  
10. Styrets plan for 2022	 Styret  
11. Budsjett	 Emma / styret 
12. Innkomne forslag (så langt) 
13. Valg 

Samlet dokument:    Randi / Gry Runa  

Samlet dokument gjennomgås i styremøtet …………. 
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2. UtsDllingsutvalg – utnevnelse av leder  

Da det har vært vanskelig for utvalget å konsPtuere 
seg selv, har vi kommet Pl at det er enklest og best 
at styret utpeker en leder av utvalget. Lederrollen 
er primært for å ha en med totaloversikt, som kan 
sørge for delegering av oppgaver, svar på henven-
delser og kontakt opp mot styret.  

- Styret besluFet å utnevne Anita Eng Pl leder av 
utsPllingsutvalget.  
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3. Status henger og utsDllingsplass Lillehammer  

Henger  

- Oversikt over hva som er i hengeren? Kenneth 
har oversikt over hengeren, denne står fortsatt 
til vinterlagring. Liste over klubbens eiendeler 
som er i hengeren må skrives. 


- Dekalene på hengeren skal tas bort før utstil-
lingen på Hamresanden. – Kenneth tar ansvar 
for dette – har kjente som driver firma innenfor 
dekaler, og får bistand der til å få de fjernet på 
riktig måte – må evt settes over hvite dekaler 
dersom hengeren er stygg under. 


-

Lillehammer:  

-Avbooket hotellhagen? Booket Vingrom?   

Hotellhagen er ikke avbooket enda, da vi ikke har fått til-
bakemelding fra styret i klubben der ang leie av fotballba-
nen på Vingrom som i fjor. Kenneth tar kontakt igjen, for-
søker å få et konkret svar på om vi har plassen – dette er det 
primære nå.  

. 
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4. Eventuelt  

To nye distriktskontakter i region Midt- Norge  

Bitte Grøtte  

May – Helen Erdal 

Vi ønsker begge to velkommen!!  

 

Nye utregningsmetoder for årets utstillingswhippet publisert 
på hjemmesiden 28.02.2021. Gjelder fra 2021.  

5. Neste møte  

Kort møte før RS : torsdag 18. Mars 2021 kl 18.00  

Neste ordinære møte: Prsdag 30. Mars 2021 
kl.18.00 
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