
_______________________ 

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben 

lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. 

  

Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 

1. Konstituering: 

Ordstyrer: Mairi McNeill 

Referent: May Ilona B. Melby 

To stk til å underskrive protokollen: Torbjørn Stormoen og Tom Claussen 

  

2.  Årsberetning ble godkjent uten kommentarer 

3. Regnskap med revisors beretning ble godkjent, men ble kommentert som følger: 

  

Kr. 3000 har blitt tapsført i varelageret i regnskapet. Det ble stilt spørsmål om 
hva dette gjaldt. Kasserer og revisor var ikke til stedet, Andre fra styret svarte 
på dette. Dette er ting/gaver som ikke er blitt gjort rede for over flere år.  Styret 
har tatt en avgjørelse på at dette skal tapsføres. 

  

Årets underskudd tilsvarer omtrent økningen i driftsutgifter. Det ble stilt 
spørsmål om dette. Økningen i driftsutgiftene skyldes innkjøp av gaver til 
jubileumsåret. Enkelte mente at dette da burde vært ført som varelager, og 
dermed ikke ført til et underskudd. 

4. Innkomne saker/saker fra styret: 

Det var ingen innkomne saker eller saker fra styret 

  

5. Valg 

Til tellekorps ble Stian Simonsen og Annette Skadsdammen fra hovedstyret i 
NTK valgt. 

  



Antall forhåndsstemmer: 58 stk, derav 4 blanke og 2 uleselige 

Antall stemmer ved valget: 9 stk, derav 1 blank 

Antall forkastet: 2 stk uten navn, 5 ikke medlemmer, 2 uleselige 

  

Valgkomiteens innstilling: 

  

Leder              : Heidi Sveia Ruud, Slattum                          18 stemmer        gjenvalg (for 2 år) 

Styremedlem  : Geir Stuldalen, Krøderen                           24 stemmer        gjenvalg (for 2 år) 

Styremedlem  : Helen Synnøve Solbakken, Sandefjord 17 stemmer             ny (for 2 år) 

Styremedlem  : Sissel Thunestvedt, Rådal                          48 stemmer            ny (for 1 år) 

Varamedlem   : Svein Ole Jøransen, Ramnes                      58 stemmer             ny 

Varamedlem   : Hans Andre Røste, Gjøvik                            strøket                   ny 

  

I tillegg foreslått: 

Leder              : Truls Krogh, Rælingen         42 stemmer            foreslått av Tom Clausen 

Styremedlem  : Torbjørn Stormoen, Åsen   43 stemmer            foreslått av Tom Clausen 

Styremedlem  : Camilla M. Bakk, Oppdal      36 stemmer            foreslått av Tom Clausen 

  

Styrets forslag til nytt medlem i valgkomiteen: Hans Andre Røste, Gjøvik 

Styrets forslag til revisor:           Line Venedik 

Valpeformidler               :           Karin Stenbæk 

  

Resultatet ble som følger: 

  

Leder            : Truls Krogh, Rælingen                            



Styremedlem: Torbjørn Stormoen, Åsen             for 2 år  

Styremedlem: Camilla M. Bakk, Oppdal               for 2 år  

Styremedlem: Sissel Thunestvedt, Rådal            for 1 år  

Varamedlem : Svein Ole Jøransen, Ramnes       for 1 år 

Varamedlem:  ikke valgt                                            for 1 år 

  

Medlem til valgkomiteen :  Hans Andre Røste, Gjøvik      

Revisor:                                  Line Venedik 

Valpeformidler:                     Karin Stenbæk 

  

Hans Andre Røste var av valgkomiteen foreslått både som varamedlem og medlem til 
valgkomiteen. Årsmøte valgte å stryke han som forslag til varamedlem, da det mente at ved et 
eventuelt behov, så kan det nye styre skaffe til veie et varamedlem. Det er viktigere og få fylt 
opp plassen i valgkomiteen 

·  6. Planer for 2012  

Ordstyrer leste gjennom planene og de ble godkjent. 

May Ilona B. Melby (Sign.) Referent 

Torbjørn Stormoen:(Sign.) 

Tom Claussen: (Sign.) 

 

 

Det innkalles herved til 

årsmøte i Cairn Terrier Klubben 

lørdag 26. november kl. 17.00 

på Folkets Hus, Strømmen. 

DAGSORDEN 

  



1. Konstituering 
2. Årsberetning 
3. Regnskap med revisors beretning 
4. Innkomne saker/saker fra styret 
5. Valg 
6. Planer for 2012 

  

ÅRSBERETNING FOR 2011 

  

Styret 

Etter valget på årsmøtet 27.november 2010 har styret innordnet seg slik: 

  

Leder                              : Heidi Sveia Ruud 

Nestleder                        : Petter Kaalstad 

Kasserer                         : Karin Leverton 

Sekretær                        : Kristin Løken 

Styremedlem                  : Geir Stuldalen 

Styremedlem                  : Atle Evensen 

Varamedlem                   : May Ilona Melby 

  

Styret fikk årsmøtets godkjenning til å finne en vararepresentant. Valgkomiteen v/ Tord 
Halsør har foreslått Sissel Thunestvedt som ble godkjent av styret. Hun har fungert som 
varamedlem i deler av perioden. 

  

Kristin Løken har trukket seg høsten 2011, og varamedlem May Ilona Melby trådte inn som 
ordinært styremedlem for resterende del av sin valgperiode. 

  

Revisor                           : Line Kjersti Venedik 

Valpeformidler                : Karin Stenbæk 



  

Følgende distriktsrepresentanter har representert CTK: 

  

For Vestlandet                : Janet Longberg, Bergen, valgt å trekke seg i løpet av året. 

For Trøndelag                 : Lene Løberg Andersen, Opdal, valgt å trekke seg i løpet av året. 

For Troms                       : Tone Kristiansen, Bardu 

For Rogaland/ Agder       : Petter Kaalstad, Sandnes 

For Østlandet                  : Ruth S. Rolstad, Ramnes 

For Agder/Telemark         : Ann Lisbeth Kittilsen, Skien 

For Nordland                  : Heidi Midtsand, Reipå 

  

Valgkomité 

Valgkomitèen har bestått av: 

Tord Halsør 

Elin Furuholt 

Elisabeth Sønsthagen Røen 

  

Etter årsmøtet 2010 ble det valgt inn 2 nye medlemmer til valgkomiteen hvorav ett medlem 
for 1 år og ett medlem for 3 år. Styret har mottatt tilbakemelding på at Elin Furuholt trer ut 
etter ett år. 

  

Medlemstall 

Medlemmer                       :     340 

Innbudte/æresmedlemmer  :     7 

Totalt pr. 30.09.11              :   347 

  



Det har i perioden tilkommet 36 nye medlemmer. 72 medlemmer har sagt opp/ikke fornyet 
medlemskapet fra 2010 og er derved strøket, dog etter purring. 

  

Abonnenter 

17 pr 30.09.2011. 

Det har i perioden tilkommet 2 nye abonnenter. 11 abonnenter har sagt opp/ikke fornyet 
abonnementet fra 2010 og er derved strøket, dog etter purring. 

  

Møter 

Det har ved utgangen av oktober blitt avholdt 4 styremøter, hvorav et var på Skype. Styret har 
i tillegg behandlet saker pr. e-post, telefon og Skype. Styret har hatt 26 saker til behandling. 
Styremøtene er avholdt hos styremedlemmene. Årsmøtet 2010 ble avholdt 27. november på 
Folkets hus, Strømmen 

  

Medlemsmøter 

Styret har i denne perioden avholdt 1 medlemsmøte i forbindelse med høsttur til Merket. 

  

Open Show/Høst Open 

Cairn Terrier Klubben arrangerte 13. juni 2011 Open Show ved Torbjørnsrud Hotell, 
Jevnaker, i forbindelse med NTK sin dobbelutstilling. Dommer var Elisabeth 
Theodorsson.BIS ble Black Thunder`s Dalila. Eier og oppdretter Kari-Anne og Roy Utgaard. 

Under utstillingen ble det foretatt utdeling av vandrepremier til vinnere i 2010 av årets Cairn, 
årets Cairn BIM og årets oppdretter. Videre ble utdelt gaver og diplom til årets Cairn, årets 
oppdretter, årets veteran Cairn og årets agility Cairn. I tillegg ble diplom også gitt til årets 
Cairn BIM pluss 2, 3, 4 og 5 beste i hvert kjønn på Cairn-toppen, årets veteran BIM, 2. og 3. 
plass på oppdretter-toppen. 

  

Klubben arrangerte 17. september 2011 ”Høst Open” i forbindelse med høstturen til Merket. 
Dommer var Trond Storsveen. BIS bleGelitus Good Year. Eier og oppdretter Lillian og Geir 
Stuldalen. Her ble det også delt ut vandrepremier. 

  

Medlemsbladet 



Cairn Nytt vil, inkludert det nummeret som årsberetningen sendes ut med, har kommet ut med 
4 nummer. Dette er i henhold til utgivelsesplan. Redaktør er Karin Leverton. Oppdrettere har 
kunnet tegne gaveabonnement for inntil ett år til nye valpekjøpere til kr. 100,-. 

  

Deltagelse/kurs møter 

CTK satte i gang en helseundersøkelse i regi av Veterinærhøyskolen rett før årsskiftet. For at 
det skulle bli validitet til resultatet måtte det komme inn over 600 svar. Resultatet kom i 
begynnelsen av september og det er 254 hunder som er lagt inn i undersøkelsen. Dette er 
dessverre ikke nok til å kunne lese noe ut av svarene. 

  

Petter Kaalstad og Geir Stuldalen deltok på samarbeidsmøte i regi av NTK 26/27 mars 2011. 

  

Trimmekurs - agility – ring – og lydighetstrening 

Trimmekurs. 

Det ble arrangert trimmekurs 27. februar 2011 i Nordstrandhuset, Oslo. Instruktør var 
Veslemøy Grønstad.  Videre ble arrangert trimmekurs 13/14 august 2011 i Ramnes 
(Vestfold). InstruktørPillan Klebo fra Sverige. 

Brukshundkurs. 

Det ble helgen 28/29 mai arrangert brukshundkurs i Drammensdistriktet. Det var Norske 
redningshunder avd. Lier som stilte opp med instruktører. Ti ekvipasjer deltok.   

  

Samling Kristi Himmelfartsdag.  

Styret arrangerte 2. juni 2011 sosial samling med tur til Lilloseter.  Det møtte fire personer og 
5 hunder. På vei ned igjen møtte gruppen en Cairn-eier som var lokalkjent, og alle fikk en 
flott tur tilbake til parkeringen. 

  

Turer 

Det ble arrangert tur til Merket helgen 16.-18. september 2011. Det ble hyggelig felles 
middag lørdag kveld, og ellers masse hyggelig hundeprat. 

  

Innkomne saker/saker fra styret 



Ingen saker foreligger til behandling. 

  

Valg 

Følgende er på valg: 

Leder                               : Heidi Sveia 

Styremedlem                   : Atle Evensen 

Styremedlem                  : Geir Stuldalen 

Vara-/styremedlem        : May Ilona Melby 

Varamedlem                   : Sissel Thunestvedt 

  

Det skal velges leder for 2 år, 2 styremedlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år. 
Videre skal velges 1 styremedlem for 1 år. 

  

Valgkomiteens innstilling er som følger: 

Leder                              : Heidi Sveia Ruud, Slattum                             gjenvalg (for 2 år) 

Styremedlem                  : Geir Stuldalen, Krøderen                              gjenvalg (for 2 år) 

Styremedlem                  : Helen Synnøve Solbakken, Sandefjord       ny (for 2 år) 

Styremedlem                  : Sissel Thunestvedt, Rådal                            ny (for 1 år) 

Varamedlem                   : Svein Ole Jøransen, Ramnes                       ny 

Varamedlem                   : Hans Andre Røste, Gjøvik                            ny 

  

I tillegg er foreslått: 

Leder                               : Truls Krogh, Rælingen                     foreslått av Tom Clausen 

Styremedlem                  : Torbjørn Stormoen, Åsen                 foreslått av Tom Clausen 

Styremedlem                  : Camilla M. Bakk, Oppdal                  foreslått av Tom Clausen 

  



Styrets forslag til nytt medlem i valgkomiteen: Hans Andre Røste, Gjøvik 

  

Styrets forslag til revisor:          Line Venedik 

Valpeformidler                 :          Karin Stenbæk 

  

Planer for 2012 

Cairn Nytt vil utkomme med 4 nummer. Karin Leverton fortsetter som redaktør. 

  

Jubileumsutstilling/Open Show                            

CTK avholder jubileumsutstilling i Mjøndalshallen 2. juni 2012 sammen med NTK sin 
utstilling. CTK vil få egen ring og det vil bli utdelt stort cert. Dommer blir Ian Shaw, 
Scotland.  Påmelding via NTK: Nærmere info i Cairn Nytt nr 1/2012 og/eller hjemmesidene. 

  

Høst Open avholdes 8.september 2012 i forbindelse med fjelltur. Påmeldingsskjema og 
nærmere detaljer kommer i Cairn Nytt 1/2012. 

  

Lydighets – agility – ringtrening, trimmekurs 

Aktuelle kurs annonseres etter hvert. 

  

Medlemsmøter/samlinger 

Det er planlagt min. et medlemsmøte. Dato vil bli annonsert på hjemmesiden og i Cairn Nytt. 

Styret har for 2012 valgt å avlyse tradisjonen med sosial samling på Kristi himmelfartsdag da 
denne faller sammen med 17. mai. 

Årsmøtet er fastsatt til 24. november 2012. 

  

Seminar 

Det vil bli forsøkt holdt distriktsvis seminar og lokale trimmekurs. 



  

Oppdrettere anmodes om å informere sine valpekjøpere om Cairn Terrier Klubben generelt, 
og også oppmuntre disse til å bli medlemmer 

  

Styret 

Heidi Sveia Ruud 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

Det følgende referatet er lagt ut først i februar 2012, fordi det nye styret ikke 
mottok en elektronisk versjon før. Papirversjon ble mottat i midten av januar. 

 Referat styremøte 22.10.2011 

Sted: Heidi Sveia Ruud, Nittedal. 
Tilstede: May I.Melby, Karin Leverton, Geir Stuldalen, Petter Kaalstad og Heidi S. 
Ruud 
Forfall: Atle Evensen. 

  

23/11    Godkjenning av referat styremøte 31.aug. 
                Godkjent med noen kommentarer.  Lagt ut på nett. 

19/11    Godkjenning av referat styremøte 22.mai 
                Ikke ferdig redigert enda. Skrives ferdig og sendes til styremedl.på mail for 
godkjenning. 

1/11       Konstituering av styret. 
                Det har blitt skrevet feil navn på nytt varamedlemtil styret i tidligere 
referat. Riktig navn skal være Sissel Thunestvedt 

4/11       Trimme  - handler – og brukshundkurs. 
                Brukshundkurset som ble satt opp i oktober er avlyst/utsatt. Dette på 
grunn av for få påmeldinger. Forsøker å sette opp et nytt til våren. 
Trimmekurs. Ser at det er vanskelig å få til et nå før jul. Utsettes til over nyåret. 
May jobber videre med saken. 

05/11    Helseundersøkelsen. Liten deltagelse og vanskelig å lese noe ut av 
tallene. Legges ut på nett i sin helhet. Det vil bli gjort en sammenligning med 
undersøkelsen fra Agria for noen år tilbake. Styret vil da komme med noen 
kommentarer/tanker i fht undersøkelsen. 

Det ble bemerket at det ligger høyt på Patella Luksasjon. (ca.12 av 100). 22 av 
alle hundene som var med i undersøkelsen. Det er en hovedvekt av unge hunder 



med i undersøkelsen. 
Kan vi stole på undersøkelsenveterinærergjør? 
Styret vil anbefale å undersøke hunder for dette. De som er sjekket for 
patella  bør det komme frem på valpelisten, som legges ut på nett. Det må 
foreligge svar fra veterinær. 

07/11    Distriktsrepresentant. 
Ny klage fra oppdrettere i et av distriktene. Heidi svarer kort på dette og sender 
saken i sin helhet over til hovedstyret i NTK. 
Petter sender en påminnelse til alle DRom at DR ikke skal anbefale. De skal 
forholde seg til klubbens regler – Henvise til valpeformidler og klubbens 
oppdretterliste. 

10/11    Jubileumsutstilling 
Datoen blir 02.06.2012. Utstillingen blir i Mjøndalshallen uten for 
Drammen.  Det vil bli utdelt stort cert til cairn. NKK skal ha utstilling dagen etter 
for Cairn i samme distrikt. 
Vi får egen ring, egne plasseringsskilt. Ønsker egne rosetter til BIR/BIM – Geir 
sjekker. 
Jubileumsfest – Alt er reservert og Petter jobber videre med saken. Leder i NTK 
inviteres. 
Laget egen hjemmeside for jubileumsåret. Det meste er klart, men den er ikke 
lagt ut enda. 
det må lages en komite`.  Utsettes til neste styremøte. 

  

14/11    Gaver til årets. 
Hvis vi skal satse på en serie, må vi være sikre på at den holder seg i produksjon. 
Følger opp forskjellige ideer. 

20/11    Årboka 2011 
                Ingen som vil ta oppgaven. Petter jobber videre med dette. 
Ble bestemt å legge årboken død for 2011 og heller utgi en jubileumsbok i 2012. 

24/11    Planer for 2012. 
 - Mentaltesting. Dette kunne vært gøy å få til. Petter har sjekket litt. Pris ikke 
avklart enda, Petter jobber videre med dette. 
- Trimmekurs. Det må forsøkes å avholde flere trimmekurs. Også i distriktene. 
- Jubileumsutstilling 02.juli 
- Høsttur til Merket 7.-9. september 
- Minimum et medlemsmøte. 
- Ønsker å prøve å få gjennomført handlerkurs.  Geir Jobber videre med dette. 
- Brukshundkurs våren 2012. 
- Sosialsamling på kr. Himmelfartsdag utgår da dette faller sammen med 17.mai. 

25/11 Årsberetning for 2011. 
Gjennomgått, redigert og fylt ut. 



26/11 Eventuelt. 
                - Mail fra Tone Kristiansen. DR i Tromsø som ønsker å arrangere et 
trimmekurs. 
                Styret syns dette er en god ide. Deter mulig å åpne for andre raser. Deres 
raseklubber må 
                være med å dekke eventuelt underskudd. Pris 900. for medlemmer og 1200 
for ikke 
                medlemmer og andre raser. Styret oppfordrer Tone til å ta kontakt med lokal 
NTK. 
                - Vandrepremier. Vandrepremier til vinnere skal kun deles ut til medlemmer. 
Ønsker å 
                gjennomgå statuttene på nytt. Karin og Petter ser på dette. 
            

Referent 

  

Heidi Sveia Ruud.   

 

  

Referat styremøte CTK 

  

Referat fra styremøte onsdag 31.august 2011 via Skype. 

Deltagere: Petter Kaalstad, Karin Leverton, Geir Stuldalen, May I. Melby, Atle 
Evensen, Heidi S.Ruud. 

  

19/11 Godkjenning av referat 22.mai 

Utsettes til neste møte. 

01/11 Konstituering av styret. 

Kristin Løken har valgt å trekke seg fra styret. Det er sendt mail til Tord Halsør, leder i 
valgkomiteen, at det trengs et styremedlem til på valg, for 1 år. Styre har tidligere 
forespurt Tord Halsør om en varerepresentant til styret. Tord Halsør har forselått Evy S. 
Nilsen. Styret har foreløpig ikke hatt behov for å bruke henne. Vararepresentanter har 
ikke møteplikt. Vararepresentanter vil kun få dekket utgifter når de opptrer som 
stedfortreder. 

04/11 Trimme – handler og Brukshundkurs. 



Trimme – May har prøvd å få tak i en instruktør. Kurs som var planlagt i sept. Rekker 
vi ikke. Skal prøve å få til et før jul. 
- ble diskutert pris på trimmekurs. Ble enighet om å øke prisen til 900.- pr. deltager for 
medlemmer og 1200.- for ikke medlemmer. Instruktøren vil få ca. 600.- pr hund. 
Minner om at det også er mulig å bruke lokal NTK i forbindelse med trimming. Atle 
har bare positive opplevelser med dette i NTK Hordaland. 
- Brukshundkurs. Kurset i mai er det bare positive tilbakemeldinger på. Serveringen ble 
litt dyrere enn tenkt, samtidig ser styret utfordringen med å få til matservering i skogen. 
Styret syns det er et bra tiltak og setter pris på initiativet. 
Kristin Løken har sendt mail med forespørsel om å avholde et nytt kurs. Styret er 
positive til dette, og vil gjerne ha et foreløpig budsjett. 
- Petter forespør interesse for mental testing. Kan dette være noe å arrangere i 2012. 
Petter jobber videre med saken. 

  

05/11 Helseundersøkelsen. 

Ikke fått noen tilbakemelding fra veterinærhøyskolen enda. Veldig dårlig deltagelse. 

07/11 Distriktsrepresentanter. 

- Klage fra Trøndelag. Det har kommet inn klage fra 9 oppdrettere i Trøndelag på 
klubbens distriktsrepresentant. Det er styret som oppnevner representanter. Medlemmer 
kan komme med forslag. Klagen går på at representanten har svart på et par mail med 
forespørsel om valper. Disse henvendelsene er fabrikkerte av de 9 oppdretterne i 
trøndelag distriktet for å sjekke ut hva representanten svarer. Styret ser at 
representanten har gjort en feil ved å forslå oppdrettere i distriktet istedenfor å henvise 
til klubbens valpeformidler og liste over oppdrettere. Samtidig har representanten sagt 
noe om at det finnes en del useriøst oppdrett på cairn, for at vedkommende som 
henvendte seg skal være obs på at dette finnes. Samtlige i styret tar også sterk avstand 
til hvordan de 9 oppdretterne har oppført seg ved å lure og gått bak ryggen på noen. 
Videre lurer styret på hva klubben skal med DS? Har de noen hensikt, bør vi se på 
ordningen på nytt? Styret valgte og ikke oppnevne noen ny DS i trøndelag. Geir 
Stuldalen går inn og overtar inntil videre. 

Det har kommet forslag på ny DS i nye distrikter. Petter svarer de. 

08/11 Open Show 2011, Jevnaker. 

Gikk stort sett greit. Inntrykk av at de fleste var fornøyde med dagen. Savnet å kunne 
lage noe felles kvelden før. Karin savnet innlegg til Cairn nytt og bilder. 

10/11 Jubileumsutstillingen 2012 

Utsettes til neste møt 

11/11 Samarbeid NTK 



Petter er veldig fornøyd. Godt inntrykk og at han får svar og at de stiller opp. Oppfatter 
NTk som mer samkjørte og har delt seg på ansvarsområder. 
Valpelisten – Blitt en endring, men alle henvendelser går til Karin Stenbæk som sender 
beskjed til Petter når noe skal ut på hjemmesiden. Fra 2012 vil det koste 300.- å stå på 
valpelisten. Valpene blir da også liggende på NTK sine sider ikke bare CTK. 

13/11 Høsttur/høstopen 2011 

Pr i dag lite påmeldinger. Kan det være for at det er 14 dager senere enn i fjor? Og at 
det blir arrangert mellom store utstillinger i Stavanger og Bergen. 
Heidi tar med premier. Forpremier kan hentes i Oslo hos Eukanuba. 
Det må skrives et referat til bladet pluss bilder. 
Sekretær: Synnøve, Skriver: Elin Flatmo – må forspørres. 

14/11 Gaver til årets Cairn. 

Utsettes til neste gang. 

17/11 Møte datoer fremover. 

Neste styremøte 22. eller 23. oktober – Petter og Atle sjekker ut når det er billigst 
billetter. 
Årsmøte lørdag 26.november på Strømmen. 

20/11 Årboka 2011 

Det ble mye feil i 2010 boka. Hva slags årbok vil vi ha? Petter prøver å få noen til å 
lage den. 
Alle må tenke over til neste gang hva slags bok vi vil ha. 

21/11 Årsmøte 2011 

Blir lørdag 26.november på folkets hus på Strømmen. Samme sted som 2010. Cairn 
skal stille på søndag på dogs4all i Lillestrøm. Er det kaldt er det mulighet for å ta med 
hund inn. 
Det bestilles juletallerken - Heidi sjekker dette. 
Valg: Styret har fått en oppfordring fra Tord Halsør om å gjøre varerepresentantene 
bedre som tillitsvalgte. Det er vanlig at vararepresentanten får alle innkallinger og 
referater fra møtene. De får også kopier av mail. En vara har møterett, men ingen plikt 
– Hvis de ikke er innkalt pga forfall. Vara har talerett, men ingen stemmerett - hvis de 
ikke er innkalt som stedfortreder. 

22/11 Eventuelt 

Alle var enige om at SKYPE er en grei måte å gjennomføre styremøter på en gang i 
blant. Også et fint fora å bruke for å ta enkelt saker istedenfor masse mail frem og 
tilbake. 

  



Neste styremøte 22/23 oktober i Nittedal hos Heidi. 

  

Referent 

  

Heidi Sveia Ruud 

  

 

Referat Styremøte CTK 

Styremøte søndag 16.januar 2011 kl 12.00 

Sted: Karin Leverton, Oslo. 

Tilstede: Heidi Sveia Ruud, Karin Leverton, Kristin Løken, Petter Kaalstad, Atle 
Evensen. Forfall: Geir Stuldalen og May Ilona Melby. 

  

SAK 01/11 Konstituering av nytt styre 

Styret konstituerte seg slik: 

Leder: Heidi Sveia Ruud, 

Nestleder og Distr. repkontakt: Petter Kaalstad, 

Kasserer: Karin Leverton, 

Sekretær: Kristin Løken, 

Styremedlemmer: Geir Stuldalen og Atle Evensen. 

Vararep: May I. Melby.  

Som web ansvarlig ble Ann Lisbeth Kittilsen foreslått. Petter forespør. 

Det ble stilt spørsmål om vi trenger en vararepresentant til. Vi tenker på det til neste 
møte. 

Ansvar: Petter og alle.  

  



SAK 02/11 Godkjenning av referat forrige styremøte 

Godkjent med kommentar til SAK 23/10: '- Både medlemmer og ikke- medlemmer kan 
stå oppført på klubbens trimmeliste.' - endres til:  

'- Ikke medlemmer som skal oppføres på klubbens trimmeliste skal godkjennes i hvert 
enkelt tilfelle.' 

  

SAK 04/11 (05/08) Trimme – handler og brukshundkurs. 

* Trimmekurs: Trimmekurs planlagt den 27.2. i Nordstrandhuset. May Melby tar 
påmeldinger. Heidi Kontakter May. Må annonseres på hjemmesiden og facebook 

Forslag fra Petter: Øke pris pr deltaker til kr 900,- for å kunne øke honorar for 
kursholder til kr 700,- pr deltaker. Han sier det er vanskelig å få kompetente 
kursholdere under den prisen. 

Vi ble enige om pris for deltakere kr 600,-, samme for hele landet og at kursholder får 
kr 500,- pr deltaker. Evt tilleggskostnader dekkes av CTK. 

* Brukshundkurs: Det er stemning for å arrangere en brukshelg ca i juni. Vi tenker oss 
'poster' med hhv spor, rundering, felt, lydighet og kanskje og agility. Kristin utarbeider 
forslag til program til neste styremøte. Det er og stemning for tilleggsaktiviteter på 
Merket til høsten feks Rally lydighet. 

Ansvar: Kristin  

  

SAK 05/11 (16/08) Helseundersøkelsen 

Pr idag er det kommet inn ca 100 svar, noe som er alt for lite for å få signifikante svar. 
Vi trenger data fra ca 600 hunder. Det er enighet om å holde undersøkelsen åpen lenger 
og legge ut en purring på nettsider og Facebookside samt i Cairn nytt og Terrierbladet. 
Må og sendes på epost til alle medlemmer. CTK har idag ikke epost register. Dette må 
ordnes ASAP. Karin sender sin medlemsliste rundt til alle i Styret og hver enkelt fører 
opp de epostene de måtte ha og sender tilbake til Heidi som ajourfører. Eposter 
etterlyses også på nettsider, Cairn nytt og Terrierbladet. 

Heidi tar kontakt med Lingås for avtale at undersøkelsen skal gå ut mars.  

Ansvar: Heidi, Karin, alle.  

  

SAK 06/11 (30/08) Materialforvalter 

CTK s eiendeler er pt spredt rundt i landet. Disse bør samles på ett sted. 



Petter foreslår å lage kasser til utstillingsutstyr (skilt, bånd, utstillingstelt, stresskoffert 
etc.) Vi tenker videre til neste styremøte.  

  

SAK 07/11 (07/09) Distriktsrepresentanter 

Vi har fått en ny for Trøndelag: Lene Løberg Andersen. Og vi mangler fremdeles en for 
Østlandet. Bør regionen deles opp? Saken taes videre på epost før neste styremøte. 

Ansvar: Petter 

  

SAK 08/11 (04/10) Open Show 2011 

Arrangeres på Jevnaker 11-13. juni. Dommer, skriver og ringsekretær mangler, Atle 
ordner. Karin tar imot påmeldinger. Heidi sjekker campingmuligheter og bestiller 
sløyfer - også til Høst Open. Petter sjekker selve arrangementstedet. 

Ansvar: Atle, Heidi, Petter 

  

SAK 09/11 (18/10) Årboka 2010 

Roy Utgård forespørres om å lage denne. Petter spør. 

Ansvar: Petter 

  

SAK 10/11 (22/10) Jubileumsutstillingen 2012 

Vi har mottatt melding fra Terrierklubben om at det ikke kan deles ut CERT på vår 
jubileumsutstilling 2012. Vi har ikke fått noen info om at dette ikke er mulig før nå. 
NTK skal i 2012 arrangere en dag i forbindelse med NKK Drammen. 

Heidi foreslår å sende tilbakesvar på mail og søker om Stor-CERT til vår 
jubileumsutstilling. Begrunnelse: Det skal være attraktivt for hele Norden å komme på 
vår jubileumsutstilling. Sted: Svelvik Camping, dommere: Ian Shaw og Grete 
Bergendahl. 

Ansvar: Heidi 

  

SAK 11/11 (31/08) Samarbeid med NTK 

Post fra Terrierklubben: 



* Mail fra Anne Sollerud om info inn i CT nytt. Karin er informert. 

* De etterlyser Årsmelding. Heidi sender. 

* Årsoppgave etterlyses og, men Karin har sendt. 

* Etterlysning info om konto/tilbud om ny: Karin sender og etterspør tilbudet. 

* På Samarbeidsmøtet med NTK skal den nye web løsningen vises frem og opplæring 
gis. Ny web ansvarlig bør møte der, sammen med Heidi og Geir. 

Ansvar: Heidi 

  

SAK 03/11 Høst Open 2011  

Arrangeres på Merket 16. - 18.9. 2011. Dommer Trond Storsveen har lyst. Vi mangler 
skriver og ringsekretær. Atle følger opp. Plass er reservert, påmeldingsfrist 20.8. Heidi 
tar imot påmeldinger. Vi vil ha fler aktiviteter! Medlemsmøte. Kristin sjekker vedr 
mulighet for Rallylydighet, evt andre ting. Viktig! Må markedsføres mer på nettet enn 
ifjor. Må inn i Cairn nytt, Terrierbladet, Facebook og sendes mail til alle.  

Ansvar: Atle, Heidi, Kristin 

  

SAK 13/11 Tur til Lilloseter Kr himmelfartsdag 

Oppmøte P- plass kl 1130. Info må inn på nettsider, Cairnnytt, Terrierbladet og på mail 
til medlemmene.  

Ansvar: Karin, Kristin  

  

Dato for nytt møte bestemmes pr epost etterhvert. 

  

Lier, 18.1.2011 - 

Kristin Løken 

Sekretær 

 
 


