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Norsk Whippetklubb 

Agenda  styremøte 29.06.2022 

Zoom  

Tilstede: Ove Egil Bekkvang, Gry Runa Nielsen, Berit Lena Grøtterud, Tone Britt My-
reng. May Helen Erdal, Magnus Husby, Randi Juliussen  

 
Forfall:   Anniken R. Søndrol    
 

             

Nr typ
e 

Sak Ansvar/ tid 

  Medlemstall: 648 
 
 

 

41/22  Info rundt LC 
 
Lc utvalget har hatt møte – referat foreligger. Gjennomgang  
 

- Utvalget ønsker tilbakemelding på om sak vedr innkjøp av 
inntil tre små treningsmaskiner inngår i saken som alle-
rede har vært oppe i budsjett i forhold til LC maskin, eller 
om det bør opp som egen sak på neste GF. Styret mener at 
innkjøp av disse dekkes av sak som allerede har vært oppe 
på GF.  

- Utvalget utarbeider en foreløpig plan for gjennomføring 
av utdanningshelger for rettstrekk – piloter, og knytter til 
seg kompetanse fra dommer. Undersøker interesse og vilje 
til å forplikte seg, fra de som gjennomfører utdannelse.  

 

 

42/22  Utstillingen Vestby  
 
Mange påmeldte til grillkveld!  
Mat/ servering : Vi kjøper inn ferdig mat til dommere og ringper-
sonell, pluss medreisende til dommerne lørdag og søndag. De 
kommer seg ikke avgårde for å handle, derfor også til medrei-
sende.  
Dekker middag for dommere m/ følge pluss ringpersonell lørdag 
kveld.  
De har middag på hotellet.  
 
Generell info etter møte i utstillingsutvalget.  
 
Alt er i rute til utstillingen.  
Teltet vi har bestilt kommer ikke til utstillingen, så Kenneth har 
vært så grei å låne oss sitt telt. Tove Merete henter dette på tur ned 
på torsdag.  
  

Styret   
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43/22  Møte med de andre klubbene om Økonomi fra 
NLCK  
 
Norsk Greyhoundklubb har invitert de andre klubbene med LC 
som bruksgren, til et møte ang penger som NLCK hadde råderett 
over når NLCK ble oppløst. Det foreligger et referat fra NLCK i 
forhold til hva disse pengene var tenkt brukt til – dette må klub-
bene nå drøfte. Pr i dag står pengene i et fond i Norsk Mynde-
klubb, rettet mot LC.  
Norsk Whippetklubb stiller med representant, avklare aktuell dato  
 
Lisensbøker og – merker 
 
LC utvalget tar oppgaven med å skrive ut lisensbøker og vurdere 
lisenssøknadene som kommer inn. Utvalget ønsker seg flere perso-
ner inn.  
Det er ennå noe uklart hvordan vi sikrer at alle lisensbøker er like, 
og at merker blir håndtert likt i forhold til nytt regelverk, som kre-
ver ulike merker for hunder med – og uten utstillingsmeritter. Vik-
tig å samarbeide med LG om dette, for å finne en god løsning på 
tvers av klubber. Viktig med tett samarbeid mellom klubber – 3 
klubber har allerede signalisert at vi ønsker en felles gruppe på 
tvers av klubbene for denne jobben, sikrer likhet.  
 
 
 

Styret  

44/22   Momskompensasjon 
 
Behøves signaturer fra hele styret – dette ordnes og søknad sendes 
innen fredag.  

 

45/22  Eventuelt.  
 
Spørsmål fra utstillingsutvalget i forhold til utlegg. Utlegg før ut-
stilling kan bli ganske store, og det er ikke holdbart at utvalgsmed-
lemmer legger ut fra egen lomme til dette. Vi må finne en perma-
nent, bedre løsning. NKK sin reiseregning kan benyttes i forhold 
til utlegg – forskudd.  
 
Også aktuelt å ha eget kort i klubben, som kan benyttes til større 
innkjøp.  

 

   
                            

 

 


