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Norsk Whippetklubb
Referat styremøte 05.01.2022
Zoom
Tilstede: Randi Juliussen, Tove-Merete Lilledal, May Helen Erdal, Ove Egil Bekkvang,
Anniken Ranheim Søndrol, Carine Prestaasen (ref).
Forfall: Kenneth Roland, Gry Runa Nielsen.

Nr

Type

Sak

Ansvar/ tid

1.
Medlemstall pr. 01.01.22: 655. Dette er en økning på omkring 100 det siste året.

2.

Generalforsamling 2022 – status:
Vi planlegger for digitalt møte i år også.
Årsberetninger er under utarbeidelse, fra styret, utvalgene
og aktivitetskontakter.
Kunngjøring av GF er planlagt 28.-29. januar.

3.
Whippetmagasinet
Vi har fått henvendelser fra både Island og Sverige, fra folk
som vil ha magasinet.
Magasinene så langt har kommet ut til riktig tid. Det har
ikke kommet så mange magasiner i retur med siste utgave.
Redaksjonen ønsker flere kommersielle annonsører, og jobber aktivt med dette.
Redaksjonen har laget en intern medieplan, som oppdateres
løpende. Det jobbes også med mer langsiktige planer, og
det er ønskelig at planene legges ut slik at de blir tilgjengelig
for medlemmene.
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4.
Rasewebinar.
Forslag til tema:
«Oppdretteren som ressurs»
«Hva ser dommere etter i LC»
Foredrag som er spesielt tilrettelagt for nye medlemmer/valpekjøpere (med tanke på begrepsbruk, etc)?
Vi har fått inn forslag om flere mulige foredragsholdere.

5.

Styret har fått en henvendelse fra et medlem angående
manglende eierskifte av valp etter nærmere 7 måneder.
Styret forsøker å finne ut mer om saken og vil tilby råd og
veiledning til medlemmet.
Styret mener på generelt grunnlag at alle oppdrettere må
følge gjeldende lovverk som gjelder ved kjøp og salg av
hund, og for øvrig bør følge NKKs etiske grunnlegler for avl
og oppdrett. Styret ønsker ikke at klubbens nettsider skal
promotere oppdrettere som ikke oppfyller sine plikter
overfor valpekjøper.

6.

Lure coursing
Planen for 2021 var å kjøpe utstyr, slik at det kan avholdes
prøver. Denne planen skal vi få til i 2022.
Styret ønsker et LC-utvalg, og trenger folk fra alle landsdeler
som er interessert i arbeidet. Dette vil også annonseres
facebook-siden. Interesse meldes til
post@whippetklubben.no.

7.

Ingen saker på eventuelt.
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Styremøter framover:
02.02.2022 kl 1800
02.03.2022 kl 1800
30.03.2022 kl 1800
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