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Norsk Whippetklubb 

Referat styremøte 01.12.2021 

Zoom  

Tilstede:  Tove Merete. May Helen, Anniken, Ove Egil, Gry Runa og Randi  
 
Forfall:     Carine, Kenneth, Berit Lena  
 

             

Nr type Sak Ansvar/ tid 

1  Medlemstall: 653 medlemmer pr 01.12.2021 
 

 

2  Informasjon fra RS  
 
Ove Egil informerte fra årets RS – opplevde dette 
som et rolig, profesjonelt gjennomført møte, ikke 
noen enorme kampsaker.  
NWK fulgte RFA i de aller fleste saker.  
 
Informerte om det nye saksbehandlingssystemet i 
NKK.  

- Kommer system på plass som skal sikre svar i 
saker, saksnummer som kan følges opp og es-
timert svartid.  

 
  
 

Ove Egil  

3  - Whippetmagasinet  
 

Status, info etter 3. utgave har gått i trykken i 2021  
 
Tove Merete informerer, magasinet gikk i trykken i 
går, og vil være ute før jul.  
Redaksjonen har hentet inn godt med stoff til denne 
utgaven også.  
Mange ulike bidragsytere fra inn- og utland.  
 
Begynner å få gode rutiner, god medieplan og 
disposisjon for arbeidet nå.  
 

- Litt lite folk, behov for noen flere ”hender” 
som kan jobbe litt i redaksjonen.  

Tove  
Merete 
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- Det blir litt hektisk, spesielt når man er i full 
jobb i tillegg  

- Det er fortsatt et ønske at klubben selv skal ha 
Indesign i klubben, med lisenser og maler for 
magasinet være tilgjengelig for klubben og 
fremtidige styrer og redaksjoner.  

- Redaksjonen opplever klubbens kasserer som 
svært god å samarbeide med. Meget god og 
tydelig kommunikasjon hele veien.  

- Det er mange magasiner som kommer i retur 
til klubben. På høstmagasinet kom det 29 stk i 
retur. Det vil bli sendt ut en medlemsmail 
med påminnelse om å endre adresser. Styret 
er enige om at etter en retur, vil ikke magasin 
bli sendt ut neste gang, dersom adressen ikke 
er endret. Medlemmer som i etterkant ser at 
de savner et magasin, kan få dette tilsendt 
mot betaling av porto.  

- Magasiner som er kommet i retur, tilfaller 
klubben etter en periode på 2 mnd, dersom de 
ikke er etterspurt.   

- Ekstra magasin som sendes til bidragsytere 
skal sendes med hilsen fra klubben. Ber om 
andre rasemagasiner i retur, dersom vi har bi-
dratt/ øker kunnskap om hverandre og invite-
rer til godt samarbeid.  

 
 

4   Rasewebinar/ foredrag 
 

 
- Påmeldingsfrist i dag  
- Ant påmeldte nå er 67 stk  
- Forslag til nye tema  

Tema om trening – vi snakker med fysioterapeut 
Med mål om et webinar om trening og foring mm. 
Eksempler på aktuelle tema:  
 
Spor  
Terapihund/ dyreassistert intervensjon/ Besøkshund  
Friluftsliv med hund  
Lydighet  
Rallylydighet  
Agility  

Randi / 
styret  
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Hverdagshelse 

5   Generalforsamling 2022 

Starte forberedelser til neste års generalforsamling.  

Forslag om 26. Mars 2022 

Bekjentgjøre GF innen: 29. januar 2022 

Frist til valgkomite: 26. februar 2022 

Frist utsendelse av sakspapirer innen: 12. mars 2022 

 

Regnskap/ holde dialog med kasserer: Ove Egil  

Skrive årsberetning: Randi  

Innkomne forslag: alle  

Styrets plan for 2022: alle  

Styret  

6  Dommerkonferansen 2022 
 
- Det er planlagt dommerkonferanse i regi av 
Autoriserte hundedommeres forening ( AHF) i 
slutten av januar 2022  
Bes om økonomisk støtte fra raseklubber, vi må ta 
stilling til om vår klubb skal bidra.  
 
 
Styret beslutter å gi 2000 kr til dommerkonferansen.  
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7  Utstillinger 2022  
 
- Dommere ? 
- Starte tidlig å be om premier 
- øke inntjening – forslag?  
 
Tett samarbeid med de andre klubbene i gr 10  
 
Sak overføres til neste styremøte – 
Utstillingsutvalget er i gang med forberedelser, 
velger dommer.  konf utstillingsutvalget ang 
premier, hvordan de ønsker å gjøre det – vi bidrar.  
-  

 

8  Eventuelt  
 
Carine har bedt om å få en pause fra styret, dette er 
innvilget. Anniken går inn som styremedlem i hen-
nes fravær.  
Sekretær rollen er ikke avklart, foreløpig bytter vi 
på å inneha denne.  
 
 
 
 
 

 

  Neste styremøte  
 
Onsdag 5. Januar kl 18.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


