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Norsk Whippetklubb
Referat styremøte 04.05.2022
Zoom
Tilstede: Gry Runa Nielsen, Johannes Fjeldberg, Tone Britt Myreng, Ove Egil Bekkvang, Berit Lena Grøtterud, Magnus Husby, Anniken R. Søndrol og
Randi Juliussen
Forfall:

Nr

typ
e

Sak

Ansvar/ tid

Medlemstall: 635 medlemmer pr 04.05.2022

28/22

Søknad om støtte til VM i Lure Coursing Finland

Styret

Vi har fått inn seks søknader om støtte til deltakelse i VM i Lure
Coursing i Finland i mai 2022
Landslaget i Lure Coursing søker om støtte pr pers til reise og
deltakelse i VM i Lure Coursing i mai i Finland.
Norsk Whippetklubb gir kr 1000 pr pers for reise til VM.
Spons utbetales etter bekreftelse på deltakelse, i etterkant av
arrangementet.
Landslaget skriver et reisebrev til magasinet i felleskap, og landslaget presenteres i klubbens kanaler før VM

29/22

Innkjøp av lisens Indesign

Styret

Lisens kjøpes inn, gjør vurdering av hva vi behøver å kjøpe inn.
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Utstilling Vestby
-

-

Randi /
styret

Gjennomgang av referat utstillingsutvalget
Sosial samling Vestby – klubben bidra?
Utvalget er i rute til utstillingene – klubben bidrar med
noe tilbehør til grillmat, samt legge til rette for en sosial
kveld med grilling lørdag kveld . Eksagt hva vi bidrar med
avklares med utvalget under planlegging av kvelden.
Telt innkjøpt – bestilles. Anbefaling fra teltleverandør å gå
for et noe rimeligere telt, som vil være godt tilpasset vårt
bruk

31/22

Referat Avlsutvalget gjennomgås
-

Randi

Helseundersøkelsen sendes ut på nytt AU har gjennomgått og endret noe

Avslutvalget har sett gjennom de 200 svarene som kom inn før
undersøkelsen ble stanset, og justert noen spørsmål for å sikre
konkrete svar.
Sendes ut nå. Alle må svare på nytt, da ny løsning gjør at alle svar
må samles inn på nytt for å få statistikken korrekt.

32/22

Lure Coursing
- Bitte Grøtte har sagt ja til å sitte i utvalg
- Joakim Kirkrud har sagt ja
Gry Runa tar ansvaret for å sette igang arbeidet.

33/22

Eventuelt
Mail ang omplassering: Vi har fått en mail ang omplassering av
Whippet. Sjekker medlemskap, legger ut på hjemmeside.Svarer
opp.
Hjemmeside: Ove Egil jobber med en annen hjemmeside på en ny
plattform – legges ut til gjennomlesing i styret. Egen fane for Lure
Coursing
Klubben legger ut informasjon om Lure Coursing, lisens og
praktisk informasjon om regelverk på hjemmeside og Facebook.
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Neste styremøte
Onsdag 01. Juni 2022
Plan fremover: 29. juni 2022
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