
Referat styremøte 28.februar 2017.  

Styremøtet ble ikke avviklet på grunn av lite oppmøte.  

Det ble sendt ut mail, hvor det ble kommentert fra hver enkelt.  

06/17 Referat fra forrige møte er godkjent.  

02/17 Sosial samling 25. mai. 

 Det blir arrangement i Trøndelag, Sandefjord og i Drammen. Arrangement i Drammen og 

Sandefjord kan bli tett. Samtidig er det bra at distriktsrepresentantene engasjerer seg. Det er 

opprettet arrangement på facebook for alle tre.  

04/12 RAS 

 Hva gjør vi videre. Det har kommet inn en del kommentarer til dokumentet og dette må sees 

på. Skal det opprettes en arbeidsgruppe, og hvem skal sitte i den gruppen? Det er ønskelig å 

arrangere flere medlemsmøter i distriktene. Medlemsmøtet i Trøndelag var veldig bra.  

21/16 Sommer Open 2017.  

 NTK skal avvikle sin utstilling i Mjøndalen 10.juli. Styret har bestemt å avholde Open Show i 

forbindelse med NTK sin utstilling. Det må sees over lager og tas bestillinger. Hva skal vi ha av gaver? 

Dommergaver. Det skal deles ut  gaver til året`s og det skal lages diplomer.  

04/17 HøstOpen 2017 

 Da det ikke blir noen sosial sammenkomst på sommer open er det ønskelig at det arrangeres 

en høsttur. Det er bestemt at denne legges til helgen 17./18. september. Det må tas en avgjørelse på 

hvor vi skal være og hvilken dommer vi skal invitere.  

05/17 Årboka  

 Bildene begynner å komme på plass. Venter fortsatt på offentlig gjøring av Årets terrier, før 

Vi kan publisere årets Cairn. Boka legges i min sky for redigering. Bestemt at vi skal bruke samme 

trykkeri som i fjor.  

07/17 Dogs4All  

 Styret ønsker å delta på rasestand i nov-17. Dette krever litt innsats og det fordrer at folk 

stiller opp. Enighet i styret om at det skal vi få til. Spørre medlemmer. Lage vakt lister.  

08/17 Eventuelt.  

 - Årets Cairn resultater er ferdig lest med korrektur. På grunn av nettproblemer er det 

problemer med å få det publisert.  

 - Oppdretterlenke. Det er sendt mail til alle som sto på listen og minnet på de som ikke hadde 

betalt. Ser en utfordring med de som ikke har nettside. Heidi kontakter hovedstyret for å høre 

hvordan dette kan løses.  

 

Nytt styremøte på Skype 3. april kl 20.00 

Referent Heidi Sveia Ruud 


