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Norsk Whippetklubb 

Agenda  styremøte 02.03.2022 

Zoom  

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

             

Nr typ
e 

Sak Ansvar/ tid 

15/22  Medlemstall:  597 medlemmer pr 02.03.2022  

16/22  Generalforsamling 2022 – status:  

Skrive ferdig – har bedt om å få regnskapet til-
sendt. Det er sendt til revisor – må være ferdig til 
12. mars 22 

- Budsjett- Utarbeides mandag . 

- Årsberetninger – aktivitetskontakter 
mangler pt – Randi kontakter  

- Gjennomføring av GF, invitasjon og på-
melding – valg, gjennomføring  

 
 

 

17/22  Helseundersøkelse fra avlsutvalget / info skriv til 
valpekjøpere  
 
 Sendes ut før generalforsamlingen, skal ligge ute til 
og med 30. april. Viktig å oppfordre oppdrettere til 
å få alle valpekjøpere til å svare på undersøkelsen, 
uavhengig av medlemskap i klubben. Et viktig 
grunnlagsmateriell når videre arbeid med RAS 
igangsettes for innlevering 2023.  
 
 

 



Norsk Whippetklubb                                     Styremøte                                                             02.03.2022 

2 

18/22   Rasewebinar/ foredrag 
 

 
Tema i prioritert rekkefølge:  
 
 

NY I RINGEN  
NY PÅ LC BANEN  
FYSIO 

  

Randi / 
styret  

19/22  Utstillingen i Vestby  

 

Pris påmelding: utvalget har bedt om at styret 
bistår i vurdering av påmeldingsavgift.  

- Styret ønsker å holde påmeldingsavgiften 
uforandret fra 2021. Utvalget tar avgjø-
relsen, vi gir tilbakemelding.  

 

Dommere på plass, mangler kun skrivere  

- Spesialklasser, dømmes av hannhund-
dommer. Dersom vi får mange påmeldte, 
er det et ønske om at vi har forbehold om 
spesialklassene. Disse utgår ved for stor 
påmelding i offisielle klasser.  

- Kryptorchidklasse kun fredag 

 

Styret  

20/22  Eventuelt  
 
Støtte til krigsofre i Ukraina  
 
- Vi deler 50/50 til FCI og Emergency Dogfood to 
Ukraina. 5000 kr til hver  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norsk Whippetklubb                                     Styremøte                                                             02.03.2022 

3 

  

21/22  Møte med aktivitetskontaktene:  
 
- Mål om å få igang litt koordinerte aktiviteter i de 
ulike regionene. Styret inviterer 
aktivitetskontaktene til et første møte i starten av 
april. 

May-Helen 

  Neste styremøte  
 
Budsjettjobbing: mandag kl 20.00 ( Randi, Tove Merete 
og Ove)   
 
Nytt møte for sammensetning av innkalling: onsdag 8. 
Mars kl 18.00  
 
Info fortløpende i gruppa   

 

 
 
 
 
 
 
 
 


