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 Norsk Whippetklubb 

Referat styremøte 07.11.2022 

Zoom  

Tilstede: May- Helen, Ove Egil, Berit Lena. Anniken. Tone Britt, Magnus, Johannes, 
Randi, Gry Runa.  

 
Forfall:      
 

             

Nr typ
e 

Sak Ansvar/ tid 

  Medlemstall: 698 medlemmer pr 07.11.2022 
 
 

 

59/22  Søknader LC  
 

- Søke NMK  
- Søke via Sparebank 1 

 
Vi formulerer en søknad til Norsk Myndeklubb om 
utstyr for oppstart. Søker om 10 000 kr til oppstart.  
 
Innkjøp av utstyr. Vi må ha annen maskin enn først 
antatt, da denne ikke er sterk nok.  
Avventer innkjøp av trinser, på grunn av svært høye 
priser på aluminium, som må benyttes til å lage trin-
sene.  
Innhenter nye priser på maskiner. Randi og May – 
Helen sjekker med kjente om mulighet for å få byg-
get maskin.  

 
 

 

60/22  Planlegging av GF 2023 
  

- Digital eller fysisk GF?  
- Starte forberedelser  

Ser ingen grunn til å gå tilbake til fysiske årsmøter, 
når digitale møter fungerer så godt som det gjør.  
 
Smart dialog – et system som NKK benytter. Sjek-
ker andre systemer også.  
 
Foreløpig dato: Lørdag 25. mars   

Styret   



Norsk Whippetklubb                                     Styremøte                                                             07.11.2022 

2 

Varsel 8 uker før.  
Frist saker/ personer til valg: 4 uker før  
Innkalling/Sakspapirer ut: 2 uker før.  
  

61/22   Magasinet – Status  
 

- Kort info om status.  
- Oppfølging underveis i forhold til innsending 

til magasinet.  
- Litt informasjon fra redaksjonen om hvordan 

man ønsker å ha stoffet  
- Lage maler der man kan lage maler.  
- Informere om at man kan få veiledning un-

derveis 😊😊  
- Sjekk med trykkeriet ang klarhet i trykken av 

bilder.  
 

Styret  

62/22   Aktiviteter/ Utstillinger 2023 
 

- Hovedspesial er ok – dommere på plass 
  

- Styret beslutter at vi ønsker alternativ utstil-
lingsplass, da gressmattene på Vestby ikke er 
gode nok, og også for små. Styret ser etter al-
ternative plasser, og ønsker gjerne forslag på 
aktuelle arenaer.  
 

- Samarbeidsutstilling i Bergen, sammen med 
IUKN og NMK; NGK har ikke svart ennå.  
 

- I Trondheim blir det egen, ren whippetspesial 
i forbindelse med NKK Trondheim.  
 

- Andre Offisielle arrangement? Det er for tid-
lig å sette datoer, da vi ikke vet når vi er klare 
for gjennomføring  
 

Randi  
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63/22  Raseseminar  
 

- Tenker at vi bør begynne å planlegge et slikt 
– vi er nå snart 700 medlemmer, et fysisk se-
minar hadde vært veldig interessant. 2023 el-
ler 2024 

- Foreslått sommeren 2024, det bør være gjen-
nomførbart. 

 

 

64/22  Eventuelt 
- Forslag om å lage en liten artikkel om hvordan 
oppdrettere kan melde inn sine valpekjøpere som 
medlemmer i klubben.  
Dette er nok ikke godt nok kjent blant våre 
medlemmer.  
 
Styret bestiller kort nå når nettbank er ok.  
 
Ove Egil og Tone Britt holder kontakten opp mot 
Emma i forhold til moms og innmelding.  
 
Besluttet å innføre rutine på at referat godkjennes 
påfølgende styremøte, og publiseres etter 
godkjenning.  
 
 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 


