
Norsk Whippetklubb                                     Styremøte                                                             24.08.2022 

1 

Norsk Whippetklubb 

Agenda  styremøte 24.08.2022 

Zoom  

Tilstede: Tone Britt Myreng, Ove Egil Bekkvang, Gry Runa Nielsen, May- Helen Erdal, 
Anniken R. Søndrol, Magnus Husby, Randi Juliussen  

 
Forfall:     Berit Lena Grøtterud ( deltok i del av møtet) Johannes Fjeldberg  
 

             

Nr typ
e 

Sak Ansvar/ tid 

  Medlemstall: 672 pr 23.08.2022 
 
 

 

47/22  Gjennomgang endringer regelverk LC  
 

- Skal sendes inn til NKK, så vi må gå gjen-
nom og godkjenne/ ikke godkjenne i styret. 

- Endringer er gjennomgått, ligger ute på vår 
side nå. Ber om at alle i styret leser gjennom, 
og kommer med tilbakemeldinger dersom 
man har noen. Endringsforslaget fra klubben 
sendes inn før 12. september.  

- Endringer som klubben sender inn handler i 
korte trekk om å få konkretisert og strammet 
opp ordlyd i regelverk, slik at det er mindre 
åpent for tolkning.  

-  Norsk Whippetklubb spiller inn å kun ha to 
klasser pr rase på nasjonale lc prøver. Dette 
med begrunnelse i antallet hunder som har 
vært påmeldt til nasjonale prøver de senere 
årene. Mange klasser vil uansett bli slått sam-
men på grunn av for lite antall hunder, vi øns-
ker å gå ut fra kun to klasser, kun deling på 
kjønn.  

- Standardisering av teoriopplæringen for Lure 
Coursing, slik at alle funksjonærer gjennom-
går samme kompendium og regelverk, samt 
gjennomfører samme prøve. Prøve ønskes 
rettet av KGLC, evt i samråd med en dom-
mer. Presisering i forhold til hvem som kan 
avholde teorikurs.  
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- Gjennomføring av utdanning, legges tettere 
opp til andre utdanninger under NKK – ved 
gjentatte mislykkede forsøk på gjennomfø-
ring av utdanning, må man starte på nytt fra 
teorikurs.  

48/22  Utstillingen Vestby  
 

- Styret ønsker å ha en større evaluering neste 
styremøte, hvor kasserer deltar og legger fram 
prosjektregnskapet for utstillingene.  

 
- Sendt mail til NKK ang resultater fra open-

show. Resultatene fra openshowet ligger i dag 
ute som ordinære resultater sammen med an-
dre off. Resultat, dette må endres, slik at de 
evt legges på samme måte som resultat fra 
valpeshow.  

.  
  

Styret   

49/22   Momsplikt  
 

- Grensen for momsfritak for klubber og foreninger er 
140 000 kr i omsetning. Gjelder inntekter fra utstil-
linger, rosetter. 

  
- Norsk Whippetklubb sjekker med Norsk kennel klub 

ang regelverk, og hvordan vi skal håndtere/ gå fram i 
forhold til momsplikt.  
 

- Tone Britt og Ove Egil ser på dette til neste sty-
remøte, kobler på Emma  

Styret  

50/22   Nye medlemmer i redaksjonen  
 

- To nye medlemmer ønskes velkommen til re-
daksjonen:  

Anne Irene Løvald og Marianne Haus ønskes      
velkommen!  
 

- Redaksjonen har tatt over utforming av maga-
sinet selv, og dette vil føre til at første numer 
nå, høstnummeret 2022 blir noe forsinket i 
forhold til medieplan. Redaksjonen jobber 
svært godt, og rapporterer om mye innsendt 
materiale.  

Randi  
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51/22  Oppstart LC utvalg – utfordringer, viktige tema 
i oppstart  
 

- Ikke så mye å si ennå, skal ha møte til uka, 
legge opp litt mer oppgaver/ mandat.  

- Viktig å få klare retningslinjer i forhold til 
kommunikasjon, for å sørge for rett og god 
kommunikasjon mellom styret og utvalg.  

- Liz Blomsøy ønsker å delta i utvalget, og øn-
skes velkommen inn. Det er fortsatt plass til 
flere i utvalget.  

- Er i gang med skriving av lisensbøker, viktig 
at klubben informerer tydelig om hva som må 
følge med søknader for at det skal bli rett.  

- Stempler bestilles, et med logo,  

Gry Runa  

52/22  Eventuelt 
 
-     Utsette frist på helseundersøkelse til 30. 
September, få ut oppdatering på nett. Klubben 
sender ut epost til alle medlemmer, med oppfordring 
til å sende inn, spesielt på eldre hunder.  
Sjekker med redaksjonen ang å lage en poster som 
vi kan sende på mail.  
 
Bygge opp modell i forhold til elektronisk arkiv. Vi 
har fått lisenser som kan benyttes videre i 
klubbarbeidet.  

 

  Møteplan høst 2022 
 
28. september  
26. oktober  
30. november  
I desember tar vi juleavslutning rett før jul 😊😊  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


