
Norsk Terrier Klub 
Protokoll fra generalforsamling 23.04.2022  
Tid: 14.00  
Sted: Quality Olavsgaard Hotel, Skjetten 
 
Leder for Norsk Terrier Klub, Annlaug Gjerde, åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen. 
 
Punkt 1 - Innkalling og dagsorden 
Godkjenne eller nekte:  
- stemmerett for medlemmer 
- forhåndsstemmer 
- fullmakter 
- innkalling 
- saksliste 
- observatørers rett til å være til stede. 
 
Vedtak:  
Godkjent uten kommentarer. 
 
Punkt 2 - Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å 
undertegne protokollen fra møtet. 
 
Vedtak:   
Møteleder: Edgar Waag 
Referent: Jan Erik Helleren 
Tellekorps: Camilla Berger, Hilde Gullaksen 
Undertegne protokoll: Trond Storsveen, Heidi Hagen 
 
Punkt 3 - Årsberetning 
Møteleder leste hovedpunktene i årsberetningen for 2021. 
 
Vedtak: 
Årsberetningen tas til etterretning - enstemmig. 
 
Punkt 4 - Godkjenne regnskap med revisors beretning 
Møteleder leste gjennom hovedpunktene i regnskapene for 2021, samt revisors beretninger.  
 
Vedtak:  
Regnskapet med revisors beretning for 2021 godkjennes - enstemmig. 

 
Punkt 5 – Budsjett 
Møteleder gikk gjennom budsjettet 
 
Vedtak: 
Det fremlagte budsjettet for 2022 godkjennes -enstemmig. 
 



Punkt 6 - Godkjenne planer for drift og aktiviteter 
Styrets forslag 
Dommerkonferanse for eksteriørdommere 
Samarbeidsmøter med raserepresentanter 
Terrierspesialen, utstilling med lite cert dagen etter TS, i Mjøndalshallen. 
Utstilling på Elverum i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund. 
Stand Oslo dog show 
Aktivitetshelg 
Julebord 
 
Før avstemning ble følgende punkter lagt til: 
Webinar med opplæring i bruk av klubben hjemmesiden. 
Webinar for rasegrupper/distriktsavdelinger tema: årsmøte 
 
Vedtak: 
Planene for drift og aktivitet, inkl. de to tilleggspunktene tas til etterretning - enstemmig. 
 
Punkt 7 – Saker som ønskes fremmet av medlemmer 
Forslag 1: 

Fra Silje Vo, Marianne Homlong, Ingeborg Havsø, Malin Paulsen, Isabell Danielsen, Thea Aaseth, 
Katrine Haraldsen, Camilla Berger og Sandra Holme 

Det skal ikke gjøres kombinasjoner hvor det pares to hunder med fargedilutasjon; f.eks. blå eller 
fawn. Konsekvensen vil være automatisk avlssperre på alle avkom fra slike kombinasjoner i tillegg til 
advarsel om gebyr* for oppdretter ved gjentagelse. 

Både forslagsstillernes begrunnelse og hovedstyrets syn og forslag til vedtak ble lagt fram for 
generalforsamlingen.  

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Angående Staffordshire bull terrier: det skal ikke gjøres kombinasjoner hvor det pares to hunder med 
fargedilutasjon; f.eks. blå eller fawn. Avkom av slike kombinasjoner ilegges automatisk avlssperre.  

Ytterliggere konsekvenser for oppdrettere som gjør slike kombinasjoner avgjøres av NKK. 

Tilleggsforslag: 

På generalforsamlingen kom det forslag om et tillegg i siste ledd på hovedstyrets forslag: ... i 
samarbeid med NTK. 

Vedtak: 

Angående Staffordshire bull terrier: det skal ikke gjøres kombinasjoner hvor det pares to hunder med 
fargedilutasjon; f.eks. blå eller fawn. Avkom av slike kombinasjoner ilegges automatisk avlssperre.  

Ytterliggere konsekvenser for oppdrettere som gjør slike kombinasjoner avgjøres av NKK i samarbeid 
med NTK. 

- hovedstyrets forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 



 
Forslag 2:  

Fra Anne Sollerud 
Det oppnevnes en webmaster i Norsk Terrier Klub. 

Anne Solleruds begrunnelse for forslaget og hovedstyrets syn ble lagt fram for generalforsamlingen. 
Det ble gjennomført avstemning over både forslaget fra Sollerud og motforslaget fra hovedstyret. 

Forslag til vedtak fra Anne Sollerud: 
Det oppnevnes en webmaster i Norsk Terrier Klub. 

Avstemning over forslaget fra Anne Sollerud: 

1 stemme for forslaget 
24 stemmer mot forslaget 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Forslaget fra Anne Sollerud vedtas ikke 

Avstemning over styrets vedtak: 

24 stemmer for forslaget 
1 stemme mot forslaget 
 
Vedtak: 

Styrets forslag vedtatt mot en stemme. 

 

Forslag 3:  

Fra Anne Sollerud 
Terrierbladet utgis i digital form fra 2023.   
 
Anne Solleruds begrunnelse for digitalisering samt hovedstyrets kommentarer ble lagt fram for 
generalforsamlingen. Det ble noe debatt om tiden er inne for en full digitalisering eller for tidlig, 
særlig for eldre medlemmer.  

Anne Sollerud trakk forslaget før avstemning. 

 

Forslag 4:  

Fra Anne Sollerud 
Terrierbladets spalter legges ut på hjemmesidene under de respektive raser og distriktsavdelinger.  
 
Anne Solleruds begrunnelse og hovedstyrets kommentarer ble lagt fram for generalforsamlingen. 
Etter noe debatt, der det ble presisert at hovedstyret også ønsker å finne en løsning for publisering 
av Terrierbladets utgaver på nett i tillegg på papir. 

Anne Sollerud å trekke sitt forslag. 

 



Forslag fra Jan Erik Helleren: 
Generalforsamlingen gir hovedstyret i oppdrag å utarbeide løsninger for publisering av Terrierbladet 
på nett. 
 
Vedtak: 
Generalforsamlingen gir hovedstyret i oppdrag å utarbeide løsninger for publisering av Terrierbladet 
på nett.  
-enstemmig vedtatt 
 
Punkt 8 - Saker som forelegges av styret 
Biewer terrier 
Denne rasen har vært godkjent i NKK siden 1.okt 2021. Den ligger under NTK i utstillingssystemet. 
Spørsmålet til generalforsamlingen var om NTK skulle overta raseansvaret.  

Styret hadde følgende forslag til vedtak:  
Biewer terrier tas opp som en av NTKs raser. 

Spørsmålet og forslaget ble tatt opp til debatt, og det kom motforslag fra Trond Storsveen. 

Forslag fra Trond Storsveen:  

Biewer terrier tas ikke opp som en av NTKs raser nå. Forespørselen tas opp til ny vurdering dersom 
rasen blir godkjent av FCI. 

Vedtak: 

Trond Storsveens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 9 - Valg 
Valgkomiteen la fram følgende innstilling for generalforsamlingen på nye kandidater til styre, 
valgkomité og revisjon: 
 
Norsk Terrier Klubs styre har i 2021 bestått av følgende: 

Leder:    Annlaug Gjerde   ikke på valg  

Nestleder:  Anne Kari Dahle  på valg – ønsker gjenvalg 

Styremedlem:    Tone W. Sæther  ikke på valg 

Styremedlem:     Trude Finstad Granhus  på valg – ønsker gjenvalg 

Styremedlem:  Marit Kasbohm  på valg – ønsker ikke gjenvalg 

Styremedlem:  Tua Stiernudde   på valg – ønsker ikke gjenvalg 

Styremedlem:    Marius Kjos    ikke på valg 

Varamedlem:     Øyvind Venedik  på valg – ønsker gjenvalg 

 

Revisor:  Heidi Hagen     på valg – ønsker gjenvalg 

Vararevisor:  Torunn Lorentzen  på valg – ønsker gjenvalg 

Valgkomiteen:  Kristin Høstad   på valg – kan ikke gjenvelges 

   Trond Storsveen  ikke på valg 

   Petter Kaalstad  ikke på valg 

Varamedlem:   Grethe Bergendahl  på valg - ønsker gjenvalg 

 
Innstilling fra valgkomiteen: 
 
Nestleder:   Anne Kari Dahle    2 år 
Styremedlem:   Trude Finstad Granhus    2 år  



Styremedlem:   Øyvind Venedik     2 år 
Styremedlem:   Anne-Lise Maaby    2 år 
Varamedlem:   Gro Østmoe Granholt    1 år 
Revisor:    Heidi Hagen     2 år  
Vararevisor:    Torunn Lorentzen     1 år   
Valgkomitémedlem:  Kirsti Hustad Kahrs    3 år 
Varamedlem valgkomiteen:  Grethe Bergendahl    1 år 
 
Vedtak: 
Som valgkomiteens forslag. 
 
Avstemningen ble avgjort ved akklamasjon. 
 
 
Etter generalforsamlingen består styret av følgende medlemmer: 
 
Leder:    Annlaug Gjerde 
Nestleder:  Anne Kari Dahle (gjenvalgt) 
Styremedlem:  Tone M. Sæther 
Styremedlem:  Marius Kjos 
Styremedlem:  Trude Finstad Granhus (gjenvalgt)  
Styremedlem:  Øyvind Venedik  (ny) 
Styremedlem:  Anne-Lise Maaby (ny) 
Varamedlem:  Gro Østmoe Granholt (ny) 
 
Etter generalforsamlingen består valgkomitéen av følgende medlemmer: 
Valgkomitémedlem: Trond Storsveen 
Valgkomitémedlem: Petter Kaalstad  
Valgkomitémedlem: Kirsti Hustad Kahrs (ny) 
Varamedlem:   Grethe Bergendahl (gjenvalg) 
 
Etter generalforsamlingen har klubben følgende revisor/vararevisor: 
 
Revisor:   Heidi Hagen       
Vararevisor:   Torunn Lorentzen     
 
 
 
Olavsgaard 23.04.2022 
Jan Erik Helleren 
ref. 
 
      
Dato:       Dato: 
 
 
__________________________   __________________________ 
Trond Storsveen     Heidi Hagen 
 

Trond Storsveen (May 9, 2022 10:38 GMT+2)
Trond Storsveen

May 9, 2022

Heidi Hagen (May 9, 2022 13:22 GMT+2)

May 9, 2022
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