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Styremøte

02.02.22

Norsk Whippetklubb
Referat styremøte 02.02.22
Zoom
Tilstede: Randi Juliussen, Tove-Merete Lilledal, , Gry Runa Nielsen, Ove Egil Bekkvang,
Anniken Ranheim Søndrol, Berit Lena Grøtterud, Carine Prestaasen (ref).
Forfall: Kenneth Roland, May Helen Erdal.

Nr

Type

Sak

Ansvar/ tid

8/22

Medlemstall
P.t. har vi 546 betalende medlemmer.

9/22

Generalforsamling 2022
Kunngjøring er sendt ut til alle medlemmer og annonsert
på facebooksiden. Årsberetninger må være innlevert til
styret senest 26. februar.

10/22

Helseundersøkelse fra avlsutvalget
Utvalget har laget ny løsning for helseundersøkelsen, styret bes derfor om å teste ut dette og gi tilbakemelding
innen førstkommende fredag.

11/22

Rasewebinar/foredrag
Styret har fått flere tilbakemeldinger på at rasewebinaret
med Bjørg var vellykket.
Forslag til tema framover:
Ønsker et webinar i februar, med litt annen vinkling og
innhold for variasjonens skyld. Forslag fra styret:
-

Hundehold på et mer generelt nivå

-

LC-introduksjon

-

Livet som oppdretter

Vi trenger flere innspill på tema og mulige foredragsholdere vi kan ta kontakt med. Forslag sendes til
post@whippetklubben.no.
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12/22
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02.02.22

Utstillingen i Vestby
Det er sendt inn et alternativt forslag fra utstillingsutvalget angående hvordan Vestby kan legges opp. Utvalget ønsker at styret tar stilling til dette, da de er delt.
Endringen ift det som nå er søkt om, handler om å ikke
dele opp dagene på kjønn, og kun ha storcert på lørdagen. Det vil kunne medføre noe mer arbeid å gå for endringen, men vil også kunne trekke mer folk langveisfra.
Det er ønskelig å gjøre det hele til en mer sosialt hyggelig
anledning til å treffes i miljøet. Det er fordeler og ulemper med begge ordningene, men styret kommer til at vi
ønsker endringene.

13/22

Lure Coursing
Nytt regelverk er på vei, med store endringer.

14/22

NKK har kommet med tilbud til alle klubber om å delta i
ny IT-løsning i Teams, for møteavvikling, epost,
dokumenthåndtering, etc. Vi betaler kr 170 i måneden
for Zoom nå. Styret vurderer at vi trenger et arkiv/dokumentbehandlingssystem for lettere overgang til
nye styrer. Det bør være sikkert og brukervennlig.
Skyløsningen NKK tilbyr virker p.t. som noe dyr. Ove Egil
vil sjekke med noen alternative løsninger.

15/22

Eventuelt
Ingen saker.
Møtedatoer framover:
02.03.22 kl 18
30.03.22 kl 18
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