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 Norsk Whippetklubb 

Referat  styremøte 29.09.2022 

Zoom  

Tilstede: Ove Egil Bekkvang, Anniken R. Søndrol, Gry Runa Nielsen, Johannes Fjeld-
berg, Magnus Husby, May - Helen Erdal, Randi Juliussen   

Berit Lena Grøtterud deltok i deler av møtet  
 
Forfall:     Tone Britt Myreng  
 

             

Nr typ
e 

Sak Ansvar/ tid 

  Medlemstall: 685 medlemmer pr 28.09.2022 
 
 

 

53/22  Mandat LC utvalg  
 

Det er utarbeidet et forslag/ mal for mandat for LC 
utvalget, på lik linje med for de andre utvalgene. LC 
utvalget får i tillegg selv oppgaven å fylle ut manda-
tet slik at det blir fullstendig.  
Malen legges ut til utvalget, slik at utvalget kan be-
gynne jobbingen med dette – styret er selvfølgelig 
ansvarlig for å bistå og hjelpe til i utarbeidelsen.  

 

54/22  - Innkjøp av utstyr – lc utvalg  
LC utvalget har innhentet priser, og kommet frem til 
et overslag over ønsket utstyr.   
Overslaget er innenfor lagt budsjett for LC, og god-
kjennes av styret i sin helhet.  
 

 
.  
  

Styret   

55/22   Momsplikt  
 
Momsplikt inntreffer når en organisasjon har 
momsplikitig inntekt på over 140 000 kr. Dette er 
for oss i hovedsak salg av rosetter ol, samt 

Styret  
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påmeldingsavgift til arrangement.  
 
Vi innhenter søknadsskjema, og søker.  
 

56/22   Nye medlemmer i LC utvalget  
 
Inger Lovise Lunde ønskes velkommen inn i utval-
get.  

Randi  

57/22  Webinarer –  
 

- Jeanett Lemmeke fra Sverige har et meget 
godt foredrag om avl – mange gode tanker, 
mange åpne spørsmål som inviterer til re-
fleksjon  

- Hverdagshunden, små og store spørsmål som 
en hundeeier kan ha 😊😊  

- Foredrag om forebygging av skader, lett 
egenbehandling av skader   

Listen kan og bør fylles på – kom med forslag 😊😊  
 

Gry Runa  

52/22  Eventuelt 
  

 

  Møteplan høst 2022 
- Møter er flyttet fra onsdager til torsdager  
 
27. oktober  
01. desember   
I desember tar vi i tillegg en juleavslutning rett før jul 
😊😊  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


