Norsk Terrier Klub – referat fra generalforsamlingen 30.3.2019 kl 14
på Olavsgaard.
Norsk Terrier Klubs leder, Annlaug Gjerde, åpnet generalforsamlingen og ønsket alle
velkommen.
Punkt 1 – Dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes uten kommentarer.
Punkt 2 - Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
Møteleder: Edgard Waag
Referent: Bjørn Larsen
Tellekorps: Kjersti Groseth, Remi Lindborg og Adnan Gerzic
Undertegne protokoll: Kenneth Rødsrud, Kjersti Kahrs
Punkt 3 – Årsberetning
Møteleder leser hovedpunktene i årsberetningen. Det spilles inn ønske til kommende
årsmeldinger å fremlegge antall deltakere til prøver og aktiviteter for de ulike komitéene og
avdelingene.
Punkt 4 – Regnskap med revisors beretning
Styret svarer på spørsmål rundt poster som er slått sammen. Revisors beretning leses.
Regnskapet godkjennes enstemmig.
Punkt 5 – Budsjett
Enstemmig godkjent uten kommentarer
Punkt 6 – Planlagte aktiviteter 2019
Nytt av året er stand på Dyr for alle. Planer for drift og aktiviteter godkjennes enstemmig.
Punkt 7 – Saker fremmet av klubbens medlemmer
SAK 1 - Ønske om endring i regelverk for "Anleggsprøve for tysk jaktterrier".
Det ønskes at det gis adgang for andre terrierraser å delta. Konkret er det ett ønske om å
fremme border terrier som jakthund i Norge som ligger bak ønsket.
Saken er fremmet av Ann-Kristin Moen
Styret har fått myndighet til å jobbe videre med saken slik at hirasene skal få delta på
anleggsprøver.
Ann-Kristin Moen trekker saken

SAK 2 - Trekke TJT ut av NTK
Saken er fremmet av Hans Olav Nordli
Hans Olav Nordli redegjør for saken.
HS spesifiserer at dersom NTK sier fra seg raseansvaret for TJT, så overtar NKK raseansvaret.
De enkeltstående eierne kan fremdeles stå som medlemmer i NTK. Det redegjøres fra HS
rundt prosess for å starte ny klubb for NTK som overtar raseansvar, spesielt med tanke på
tidsramme. Det vises også til meningsmåling utført mot TJT eiere registrert som
medlemmer.
Det oppstår diskusjon som ikke berører forslaget direkte - generalforsamlingen ber om at
diskusjonen som oppstår tas i et annet fora da den ikke har noe med saken å gjøre.
Det stemmes skriftlig over saken – 72 nei, 22 ja og ingen blanke stemmer. Saken avvises.
SAK 3 - Det vedtas ikke retningslinjer for avl for raser med raserepresentant.
Saken er fremmet av Anne Sollerud
Styret påpeker at det bør i det minste være et punkt for å ta med helse og bruksmeritter
samt at hunden bør være rasetypisk det vil si kunne minst få en VG. Det påpekes også at det
er snakk om valpeformidling gjennom NTK og ikke absolutte registreringskrav hos NKK. Det
påpekes også at HS har sendt forespørsel om innspill til raserepresentanter, og at det vil
jobbes videre med dette.
Anne trekker saken
SAK 4 – Klubbsertifikat
Saken er fremmet av Anne Sollerud
Anne sekker sak
SAK 5 – Loggføring av all korrespondanse mellom HS og NKK
Saken er fremmet av Jan Inge Skjerven
HS påpeker at den meste kontakt de har med NKK er av rådgivende karakter og ikke har noe
plass i referater.
Sak avvises ved akklamasjon
SAK 6 – Oppnevning av jaktkomité
Saken er fremmet av Jan Inge Skjerven
Skjerven redegjør for saken.
HS redegjør for saken. Det pekes på at det allerede er velfungerende komitéer som dekker

den organisatoriske og praktiske biten. Det vises også til samarbeid mellom avdelinger der
dette er nødvendig for at det i hele tatt skal kunne arrangeres prøver.
Det pekes også fra HS på at det er uheldig at besetning skal bestå av dommere som det
allerede i dag er få av og således vil bli lite rotasjon på vervene.
Sak avvises ved akklamasjon
SAK 7 – Samarbeid mellom HS og raserepresentanter og rasegruppe
Saken er fremmet av Jan Inge Skjerven
Skjerven redegjør for saken.
Det påpekes fra HS at det endelige raseansvaret ligger hos HS, men at raserepresentatene
skal være en talsmann for rasen og tas med på råd når saker som gjelder kun én rase
avgjøres. Dette er også nedfelt i NTKs lover §7-1 Raserepresentanter.
Sak avvises ved akklamasjon
SAK 8 – Saker som gjelder kun en rase og behandling på GF
Saken er fremmet av Jan Inge Skjerven
HS belyser saken og peker på klubben og NKKs lover.
Forslaget trekkes
SAK 9 – Referat fra HS-møter
Saken er fremmet av Jan Inge Skjerven
Skjerven redegjør for saken.
Det redegjøres hvorfor det ikke er praktisk å offentliggjøre saksliste for neste møte i referat.
HS mener at saken er en praktikalitet som ikke skal bestemmes av GF. Det påpekes også at
det tatt grep for å gjøre referatene bedre, men at det også behandles personsaker som ikke
kan refereres i offentlighet.
Forslaget trekkes
SAK 10 – Alle henvendelser besvares innen 3 dager
Saken er fremmet av Jan Inge Skjerven
Skjerven redegjør for saken
HS bekrefter at alle henvendelser til HS nå vil bli automatisk besvart slik at man får en
bekreftelse på at saken er mottatt.
Forslaget trekkes

Det protokollføres at raserepresentat for Tysk jakt terrier trekker seg fra vervet med
umiddelbar virkning.
SAK 11 – Æresmedlem forslag fra Grethe Bergendal, Betty Kristiansen, Bjørn Kristiansen
Kandidat Kirsten Svendsen (Staffordshire bull terrier)
Det kreves 2/3 flertall for å oppnevne et æresmedlem. Det ble votert ved skriftlig
avstemming hvor resultatet blir 68 ja, 13 nei og 15 blanke stemmer. Vedtatt.
Punkt 8 – Saker forelagt av hovedstyret
SAK 1 - Måling av TJT på utstillinger
Styret redegjør for saken. Hovedstyret har flere påfølgende år registrert en bekymring for at
TJT begynner å bli for stor. Det har ved flere anledninger blitt fremmet saker til GF som alle
hadde dette som begrunnelse. HS foreslår derfor at rasen måles i en tidsbegrenset periode
framover, f eks 2-3 år, slik at vi kan få bekreftet eller avkreftet bekymringen og kan sette i
gang egnede tiltak dersom bekymringen viser seg å være reell. HS foreslår at både
mankehøyde og brystomfanget måles. Forslaget innebærer at saken må godkjennes av NKK.
Saken ble diskutert og det ble stemt skriftlig. 54 ja, 38 nei og 2 blanke. Saken vedtas.
SAK 2 – Lovendringsforslag
For at lovendringene som ble vedtatt på GF 2018 skal godkjennes av NKK så må det gjøres
enkelte endringer. Alle endringer utføres slik de står, med unntak av §4.1 som flyttes til §3.4
for å kunne beholde ordlyden.
Enstemmig godkjent
Punkt 9 - Valg
Stepanka Horakova som ikke var på valg trekker seg, dermed velges det ett ekstra
styremedlem for ett år. Valgkomitéens innstillig ble enstemmig vedtatt.
Styret
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Anne Kari Dahle
Tone W. Sæther
Marit H. Kasbohm
Tua Stiernudde
Trude Finstad Granhus
Marit Mørk

Ny – velges for to år
Ny – velges for ett år
Gjenvalg for to år
Gjenvalg for to år
Gjenvalg for to år
Ny, velges for ett år

