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Referat styremøte 08.06.2021
Zoom
Tilstede: Randi Juliussen, Tove-Merete Lilledal, Gry Runa Nielsen, Ove Egil Bekkvang,
Anniken Ranheim Søndrol, Carine Prestaasen (ref).
Forfall: Berit Lena Grøtterud, Kenneth Roland.

Nr

1

Type

Sak

Ansvar/ tid

Oppnevnelse av personer til arbeidsgruppe LC

Gry Runa/
Randi

-

Raseklubbene som har LC som bruksgren er bedt om
å komme med forslag til én person fra hver klubb,
som skal være med i en arbeidsgruppe som sammen
med kompetansegruppen (KG) for LC i NKK. Forslaget skal inn til NKK 9 juni. Oppgavene blir å godkjenne lisenser, skrive lisensbøker og andre praktiske
oppgaver som KG ikke har mandat til å gjøre. Foreløpig skriver KG bøkene, inntil ny arbeidsgruppe er på
plass.

-

Bitte Grøtte foreslått som kandidat.

-

Foreløpig løsning med tanke på innbetalinger/penger for lisensbøker – informasjon om tanker rundt praktisk organisering. Innbetaling fra bøkene skal betales til den enkelte hunds klubb. Dette
da NLCK er avviklet, og det er klubbene selv som skal
drifte aktiviteten. Forslag: Lisensløp bør opp i pris, og
bøkene bør bli rimeligere. For eksempel 250 for et lisensløp, kr 300 for boka.

-

Forslag om at lisenssøknad og innbetaling sendes til
egen klubb, som videresender etter at innbetaling er
ok, til KG/arbeidsgruppe, for godkjenning av søknad
om utfylling av bok.

Forslagene sendes til de andre raseklubbene og KG.
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Informasjon fra møte med aktivitetskontakter
-

Se referat fra møte 31.05.21.

-

Forslag om å legge ut info om LC-komiteen og LC generelt på hjemmesiden. Vi ser at det er behov for å
skriftlig informere om de sikkerhetsmessige kravene
til å arrangere LC-treninger.

-

Thomas Klokkerhaug er forespurt om å stille som
kursholder for teorikurs LC. Det kan gjennomføres
på Zoom, siden vi nå har betalt for det og bør bruke
det ved de anledningene som passer. Det vil være et
kurs som er egnet for så å si alle som er interessert i
LC, deriblant nybegynnere.

-

Forslag om å finne én dag hvor alle aktivitetskontaktene finner på den samme aktiviteten i sitt distrikt,
på samme tid. Vi kan bruke facebook til å organisere
dette.

-

Liste over aktivitetskontakter sendes til Gry Runa,
som vil lage messengergruppe for videre arbeid.

-

Forslag om at aktivitetskontaktene kan ha en slags
workshop og lage en oversikt seg imellom om hva
slags aktiviteter som er mulig å finne på.

Henvendelse fra Stein Ole Kjær angående

Randi

Whippetmagasinet

-

Stein Ole har hjulpet redaksjonen med å lage magasinet fra og med julenummeret. Han ønsker dekning
av kostnaden til å holde programmet In Design for å
fortsette å sette sammen magasinet for klubben.
Hans tilbud er kr 35 pr produserte side, mot at han
binder seg for de resterende to utgavene planlagt i
2021, med evaluering i desember.

-

Det vil koste klubben ca 3000 ekstra per magasin.
Per nå er det ingen med slik kompetanse i redaksjonen. Alternativet er at klubben har en lisens og finner andre til å pakke og redigere magasinet.
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Neste magasin skal gis ut aug/sept, neste er julemagasinet, det vil si at vi har igjen to magasiner i år.

Styret beslutter at vi ønsker å benytte oss av tilbudet. Vi
ønsker å forhandle videre med Stein Ole, og drøfte om det
er mulig at klubben sitter med lisensen etter hvert.
Redaksjonen utformer en skriftlig avtale, som legger frem til
styret.

4.

4.

Redaksjonen
-

Hanne Thorkildsen har sendt mail 14.05.21 angående at hun ønsker fra redaksjonen.

-

Nye medlemmer har sagt ja til å være med i redaksjonen: Carina Sveimo Stokland og Eli Cecilie Blakset.

-

Redaksjonen ønsker tips om/fra folk som ønsker å
bidra til magasinet.

Utstillinger Hamresanden og Lillehammer
-

5.

Informasjon og status etter siste møte i utvalget.
Mannskapslistene må fylles opp. Plassen booket,
dommere er booket overnatting i orden, transport,
ringsekretærer og skrivere. Premier er underveis,
men utvalget ønsker også flere premier fra
oppdrettere og andre, da det er mange klasser over
mange dager.

Utstillinger 2022
-

Vestby er søkt om 17-19 juni 2022. En offisiell
utstilling og et openshow.

-

Vi bør søke om en til. Komitéen ønsker å legge dette
til Nord-Norge eller Vestlandet: Fauske eller Orre.
Anita tar kontakt med de lokale medlemmene for å
høre om det er interesse for å bidra til å arrangere
whippetspesial. Et alternativ er å samarbeide med
NMK Trøndelag ang NKK-helgen i juli.

Anita informerer

Anita informerer
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Forslag fra styret: Kan vi åpne for en openshow- og
sprinthelg i 2022?

Innlogginger/ informasjon

- Innlogginger og informasjon til styret
-

7.

Mail til klubben sendes ikke videresendt, men vi har
egen innlogging. Hele styret skal kunne logge inn,
men leder og en til sjekker mailen på fast basis.
Saker innsendt på mail som er relevante for
styrebehandling, tas opp ved første mulighet på
styremøte.

Eventuelt
-

-

Ny webmaster: Ove Egil Bekkvang.
Styret ønsker ikke at klubbens instagramkonto skal
følge andre kontoer. Vi skal være en nøytal klubb,
som skal reposte bilder fra følgere når vi tagges. Vi
må følge opp mailkorrespondanse med admin for
klubbens instagram og avklare om admin ønsker å
fortsette i rollen eller ikke.
Styret ønsker å invitere kasserer inn i møter
fremover, blant annet for å drøfte hvordan vi kan få
til et mer detaljert regnskap.

4

